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Drodzy Czytelnicy!
Wiosny jeszcze nie widać, ale nie tracimy nadziei, że przyjdzie wkrótce. Wraz z nią oczekujemy przypływu nowych sił,
pomysłów i działań. Jak pokazała nasza ostatnia konferencja,
która odbyła się w Zamościu w dniach 13-14 lutego 2010r.
działań w naszej sieci dostatek. Zarówno tych podjętych
dawno temu i nadal kontynuowanych (Stowarzyszenie Pomocy
Dzieciom Niepełnosprawnym w Zamościu świętuje w tym
roku 20-lecie pracy), jak i tych najnowszych. Na konferencji
zaprezentowały się 2 nowe przedszkola dla dzieci niepełnosprawnych. Jedno z Gliwic, które nieformalnie istniało już
od lat oraz drugie – „Kolorowe Przedszkole” z Łodzi, które
jest dowodem na to, że gdy są dzieci potrzebujące wsparcia i
grupa zaangażowanych w swoją pracę osób, można w krótkim
czasie uruchomić placówkę edukacyjną i stworzyć dzieciom
warunki potrzebne do ich wszechstronnego rozwoju. W tym
numerze przenosimy się na Śląsk, a zwłaszcza do Gliwic,
gdzie warto pojechać , aby zobaczyć wzorcową placówkę
wczesnego wspomagania rozwoju i poznać wypracowywany
przez wiele lat skuteczny model zintegrowanych działań na
rzecz dziecka niepełnosprawnego i jego rodziny. Dziękuję
za przybliżenie nam tego modelu, Waszej pracy, Waszych
sukcesów i problemów.
Jak zwykle szczególnie dziękuję rodzicom, którzy zechcieli
podzielić się z nami swoimi doświadczeniami. Są one niezwykle cenne, bo pokazują specjalistom jak od kuchni wygląda

życie rodzin z osobą niepełnosprawną. Wasze relacje mogą też
być inspiracją dla innych rodzin. Zachęcam do pisania zarówno
artykułów do naszego Biuletynu, jak i wypowiadania się na
forum zlokalizowanym na naszej stronie www.siecmpd.pl. Tam
zamieszczane są na bieżąco informacje o działaniach podejmowanych w ramach projektu EFS „Sieć MPD”. Uczestnicy
projektu mogą jeszcze wziąć udział w wizytach studyjnych
oraz w dodatkowej konferencji nt. „Przeciw wykluczeniu
społecznemu. O potrzebie wsparcia rodziców dzieci niepełnosprawnych”. Będzie to konferencja o rodzicach, dla rodziców i
z ich czynnym udziałem. Obok takich autorytetów naukowych
jak prof. Kościelska i prof. Otrębski wystąpią rodzice, którzy w
różnych zakątkach naszego kraju skutecznie działają przeciw
wykluczeniu społecznemu rodzin z osobą niepełnosprawną.
W tym numerze znajdziemy też artykuły o sporcie i
rekreacji. Dziękuję młodym niepełnosprawnym osobom z
Warszawy, Lublina i Zamościa za podzielenie się z nami
swoimi pasjami i wiedzą na temat możliwości uprawiania
sportów oraz aktywnego spędzania wolnego czasu. Do tego
ostatniego zachęcam wszystkich, bo do realizacji naszych idei
i planów potrzeba nam dotlenionego umysłu, sił i zdrowia.
Tego wszystkim i sobie także życzę!
Aleksandra WnukKoordynator Projektu Sieć MPD
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Anna Franek – z wykształcenia i zamiłowania pediatra, od prawie 20 lat zajmująca się wczesną interwencją u dzieci
z zaburzonym rozwojem na tle neurologicznym. Na początku lat dziewięćdziesiątych rozpoczęła tworzenie modelu
funkcjonowania Gliwickiego Ośrodka Adaptacyjno - Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej. Pogłębiała
wiedzę, ucząc się wczesnej interwencji w kraju i zagranicą,, w tym w Stanach Zjednoczonych. Wieloletni wykładowca
przedmiotu wczesnej interwencji w Gliwickim Kolegium Nauczycielskim. Uczestniczka różnych gremiów, pracujących nad
standardami wczesnej interwencji. Szczęśliwa babcia Ani i Krzysia. Pasjonatka górskich wędrówek i fotograﬁi.

W poszukiwaniu modelu zintegrowanej rehabilitacji
niepełnosprawnego dziecka czyli głos w dyskusji
o algorytmach wczesnej interwencji
Oparta o dobre standardy, zintegrowana rehabilitacja niepełnosprawnych dzieci, to klucz do sukcesu – rozumianego zarówno jako sukces
jednostki oraz społeczeństwa, w którym żyje. Dlatego warto zabierać głos
i dzielić się wszystkim, co może przyczynić się do zmiany istniejącego
stanu rzeczy.
Wydaje się niecelowe powtarzanie argumentów, uzasadniających
potrzebę zintegrowanych wokół potrzeb dziecka działań, opartych na
naukowej wiedzy. Te oczywiste postulaty muszą być przestrzegane przez
wszystkie zespoły, które chcą działać efektywne, w przeciwieństwie do
działań pozorowanych.
Konkretny model szeroko pojętej rehabilitacji dziecka z zaburzonym
rozwojem na tle neurologicznym, to zawsze owoc długich poszukiwań,
zdobywania doświadczeń, uczenia się od innych i dokonywania wyborów.
Odrobina historii
Odpowiadając na społeczne zapotrzebowanie naszego regionu, utworzyliśmy w 1992 roku zakład opieki zdrowotnej o nazwie Gliwicki Ośrodek
Adaptacyjno – Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
(GOAR). Jego sercem stała się wczesna interwencja dla dzieci w wieku od
urodzenia do 7 roku życia, a pierwsze struktury to dwa ośrodki pobytu
dziennego: dla około czterdziestu niepełnosprawnych dzieci w wieku
przedszkolnym i tyluż samo młodych, niepełnosprawnych ludzi, którzy
ukończyli edukację i nie znaleźli dla siebie sposobu funkcjonowania poza
domem rodzinnym. Równolegle zaczęliśmy tworzyć ambulatorium, które
objęło wielospecjalistycznymi działaniami wczesnej interwencji dzieci
od urodzenia do wieku przedszkolnego, a także te przedszkolaki, które
z różnych powodów nie korzystały z ośrodka pobytu dziennego. Pełne
zrealizowanie opisanych planów zabrało nam sześć lat, w trakcie których
ostatecznie wykrystalizował się model pracy. Kolejne lata pozwoliły na jego
weryﬁkację i doskonalenie. Wypracowywane rozwiązania były tworzone z
myślą o konieczności budowania rozwiązań systemowych.
Przedszkolny ośrodek dzienny
Przedszkolny ośrodek dzienny GOAR-u, nazywany potocznie przez personel i rodziców „przedszkolem”, w rzeczywistości prawie od początku pełnił
funkcje przedszkola, umożliwiając zdobywanie samodzielności poza domem
rodzinnym, rozwój w grupie rówieśniczej oraz realizując przedszkolne
programy edukacyjne. Równocześnie od typowego przedszkola znacząco
się różnił – sala przedszkolna była otoczona gabinetami specjalistów, którzy
wspólnie z pedagogiem tej sali, realizowali zintegrowany program wielospecjalistycznych oddziaływań, indywidualny dla każdego dziecka z zaburzonym rozwojem, oparty na wcześniejszej, wielospecjalistycznej diagnozie.
Spróbujmy prześledzić sposób tworzenia i funkcjonowania takiego
programu. Nowe dziecko, zakwaliﬁkowane do ośrodka dziennego, przechodzi okres kilkutygodniowej aklimatyzacji. To czas dla pedagoga grupy
przedszkolnej i specjalistów pracujących z dzieckiem indywidualnie, aby je
poznać zarówno w sali przedszkolnej, jak i w trakcie pracy indywidualnej.
Dokonane obserwacje i inne formy diagnozy, następnie wymiana wiedzy
o dziecku pomiędzy członkami wielospecjalistycznego zespołu diagnostyczno – terapeutycznego, prowadzą do napisania wielospecjalistycznego,
indywidualnego programu dla każdego dziecka ośrodka. Jest on ostatecznie
ustalany w trakcie teamu zerowego – spotkania całego zespołu z udzia-

łem rodziców dziecka. Realizuje go zarówno zespół sali przedszkolnej z
pedagogiem na czele, jak i każdy z terapeutów indywidualnych w sobie
właściwym obszarze. Tak więc w sferach rozwoju, gdzie zaburzenia są
poważne, dziecko otrzymuje dodatkową pomoc w trakcie indywidualnych
sesji terapeutycznych z psychologiem, neurologopedą, ﬁzjoterapeutą, czy
indywidualnym pedagogiem. Uzyskane w ten sposób nowe umiejętności
będą wykorzystywane przez dziecko w czasie kontaktów i zajęć z grupą
rówieśniczą. Dzieci z reguły bardzo lubią zajęcia indywidualne, a z punktu
widzenia efektywności oddziaływań terapeutycznych – są one wręcz nie
do przecenienia. Personel sali przedszkolnej oraz specjaliści z gabinetów
terapii indywidualnej tworzą jedną drużynę i są ze sobą w stałym kontakcie. Efekty terapii są monitorowane poprzez podsumowywanie ich w
trakcie okresowych teamów terapeutycznych oraz wyznaczenie kolejnych,
bliskich i odległych celów. Najważniejszymi gośćmi i uczestnikami teamu
są rodzice dziecka. Sposób pracy teamu krystalizował się przez wiele lat i
stanowi odrębny temat.
Opiekę lekarską w ośrodku dziennym sprawuje pediatra – terapeuta
NDT-Bobath i SI, doświadczony w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym.
Jego podstawowe zadanie to dokonywanie okresowej, całościowej oceny
rozwoju i problemów zdrowotnych dziecka oraz koordynacja wszystkich
działań wokół dziecka na terenie placówki, a także pomoc rodzicowi poprzez
koordynację takich działań, realizowanych poza placówką. Ważną rolę
odgrywają pielęgniarki, wystarczy wymienić toaletę drzewa oskrzelowego,
cewnikowanie, podawanie leków u dzieci z rozpoznaną padaczką, toaletę
rurki tracheostomijnej, itp.
Ewolucja struktur GOAR-u i przekształcenie od 1 stycznia bieżącego roku
przedszkolnego ośrodka dziennego w placówkę oświatową - przedszkole, nie
wpłynęły w istotny sposób na zmianę opisanego modelu pracy. Aktualnie
skupiamy się nad płynnym połączeniem działań generowanych dla dzieci
przedszkolnych przez dwa resorty – oświatę i ochronę zdrowia. Natomiast
największe zmiany dotyczą nazewnictwa – zamiast o ośrodku dziennym,
odtąd będziemy mówić o przedszkolu terapeutycznym.
W tym miejscu warto powrócić do opracowań rządowego zespołu
eksperckiego, powołanego przez minister Teresę Kamińską pod koniec lat
dziewięćdziesiątych. Pracując nad projektem ustawy o ośrodkach rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych zaproponowano, aby miały one
charakter wieloresortowy lub inaczej mówiąc – pozaresortowy. Widziano
możliwość połączenia ﬁnansowania zintegrowanych działań terapeutyczno –
edukacyjno – opiekuńczych równolegle przez kilka resortów. To z pewnością
idea warta ponownego przemyślenia.
Wielospecjalistyczna poradnia wczesnej interwencji
Ośrodek dzienny, gdzie dziecko przebywa bez rodziców i rozwija relacje
z grupą rówieśników, przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym.
Z kolei najwłaściwszym środowiskiem terapii dla młodszego dziecka z
zaburzonym rozwojem jest jego dom rodzinny. Wczesna interwencja w tym
okresie życia dziecka powinna się odbywać w jego naturalnym środowisku,
ale koszty funkcjonowania zespołów wyjazdowych stanowią skuteczną
zaporę dla rozwoju tego typu działań na większą skalę.
Ambulatoryjną wielospecjalistyczną poradnię wczesnej interwencji
zlokalizowano w Gliwicach w placówce prowadzącej przedszkolny ośrodek
dzienny, wykorzystując tę samą doświadczoną kadrę (neurologa dziecięcego,
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psychologów, neurologopedów, ﬁzjoterapeutów pracujących metodami neurorozwojowymi, pedagogów specjalnych dla dzieci w wieku przedszkolnym).
W latach dziewięćdziesiątych jej organizacja była swoistym ewenementem
w ochronie zdrowia, gdyż składała się ze współpracującego ze sobą w jednej
ambulatoryjnej strukturze zespołu różnych specjalistów, co niezwykle ułatwiało osiąganie celów, dla których została powołana. Ta bardzo sprawnie i
owocnie funkcjonująca przez lata struktura, po szczegółowej analizie, została
w pełni zaakceptowana przez Dział Standaryzacji Śląskiej Regionalnej Kasy
Chorych. Zupełne niezrozumienie jej funkcjonowania przez Narodowy
Fundusz Zdrowia i próba wtłoczenia tej, z istoty rzeczy ambulatoryjnej
struktury, w ramy świadczenia osobodni – prowadzi do wielu absurdów i
utrudnia pełnienie roli, dla której została stworzona. Bardziej szczegółowe
omówienie tego tematu przekracza ramy niniejszego artykułu.
W dyskusji o modelu funkcjonowania jest bardzo ważne założenie objęcia
opieką przez Wielospecjalistyczną Poradnię Wczesnej Interwencji nie tylko
dzieci do 3 roku życia, ale przez cały okres wczesnej interwencji, czyli do
około 7 roku życia. Z pewnością nie zmienimy szybko realiów decydujących o tym, że tylko część dzieci po 3 roku życia traﬁ do takich ośrodków
dziennych, które w pełni będą kontynuować rozpoczęte wcześniej działania
poradni wczesnej interwencji. Pozostałe dzieci, uczęszczające do instytucji
dziennych, nie zapewniających wspomnianej kontynuacji lub pozostające w
domach, także powinny mieć możliwość realizowania wielospecjalistycznej,
ambulatoryjnej terapii w poradni wczesnej interwencji. Zespół poradni wczesnej interwencji ma dla realizacji tego zadania optymalną strukturę i kwaliﬁkacje, bardzo cenne jest też zapewnienie ciągłości prowadzenia dziecka
od urodzenia przez ten sam kompetentny i odpowiedzialny zespół. Gdyby
poradnia wczesnej interwencji nie obejmowała specjalistyczną opieką także
dzieci w wieku przedszkolnym opisanych wyżej, byłoby konieczne tworzenie
kolejnej takiej poradni dla tej grupy dzieci.
W dyskusjach o kwaliﬁkowaniu najmłodszych dzieci do wczesnej interwencji pojawiają się uwagi o nadrozpoznawaniu potrzeb w tym zakresie. Nie
negując zjawiska, osobiście częściej spotykam się z nierozpoznawaniem tych
potrzeb. Oba zaś zjawiska dotyczą wszystkich uznanych naukowo metod
diagnostycznych, a wynikają głównie z poziomu wiedzy, doświadczenia i
rzetelności diagnosty oraz na samym końcu, jak sądzę, z autentycznych
trudności diagnostycznych.
W 200-tysięcznym mieście, jakim są Gliwice, poradnia wczesnej interwencji rozbudowała sieć współpracy z wszystkimi lekarzami podstawowej
opieki zdrowotnej, jak i ze specjalistami. Najważniejsza jednak stała się
regularna współpraca z oddziałem noworodkowym tak, aby szczególnie

zagrożone dzieci z grup wysokiego ryzyka ciążowo – porodowego mogły jak
najszybciej traﬁć do diagnostycznej obserwacji rozwoju dokonywanej przez
neurologa dziecięcego i rozstrzygającej o kolejnych krokach – wypisaniu
dziecka z poradni lub podjęciu decyzji o potrzebie poszerzenia diagnostyki.
To nie koniec stawiania pytań i poszukiwania rozwiązań
Trwa również dyskusja dotycząca kwaliﬁkacji lekarzy pracujących w
omawianym obszarze. Trudno wyobrazić sobie diagnostykę małego dziecka
z zaburzonym rozwojem na tle neurologicznym bez neurologa dziecięcego,
dlatego jego udział we wczesnej interwencji jest sprawą nie podlegającą dyskusji. Pojawia się jednak problem lekarzy pacjentów dorosłych, którzy posiadają specjalizację z zakresu rehabilitacji i jak wykazały liczne doświadczenia
– bardzo często nie są przygotowani do pracy metodami neurorozwojowymi
z małymi dziećmi.Wyjątek stanowią lekarze - pasjonaci omawianej tematyki,
którzy bez względu na posiadaną specjalizację z rehabilitacji lub jej brak,
mają głęboką wiedzę z tej dziedziny, z reguły potwierdzoną uznawanymi w
świecie certyﬁkatami. Jeżeli jednak nie posiadają formalnej specjalizacji, są
przez NFZ eliminowani z wczesnej interwencji, skądinąd cierpiącej na brak
przygotowanych do pracy w tej branży lekarzy.
Kolejna dyskusja dotyczy pytania, dla kogo mają być przeznaczone
opisane powyżej struktury wczesnej interwencji. Powszechnie przyjęta
praktyka zaprasza do nich dzieci z wczesnym uszkodzeniem mózgu, a jest
to pojęcie o wiele szersze niż dziecięce porażenie mózgowe. Ze względu
na niezaspokojenie potrzeb w zakresie wczesnej interwencji u wszystkich
dzieci z wczesnym uszkodzeniem mózgu, nie ma praktycznej możliwości
tworzenia rozwiązań systemowych jedynie dla węższej, wybranej spośród
nich grupy. Wydaje się, że powinno zostać to wyraźnie wyartykułowane,
ponieważ sprawa ta niepotrzebnie budzi niepokój i niezrozumienie.
Do rządowego programu pilotażowego sprzed kilku lat, dotyczącego
wczesnej interwencji, zakwaliﬁkowało się kilkadziesiąt poradni wczesnej
interwencji z całej Polski, mających profesjonalne kadry i bazę organizacyjną . Ich często wspaniały dorobek i bogate doświadczenie to bezcenna
pomoc przy poszukiwaniu rozwiązań systemowych. Rozwiązania te będą
o tyle lepsze, o ile ich twórcy zechcą wykorzystać bogactwo pomysłów
sprawdzonych w praktyce w wielu miejscach w Polsce.
Powstanie artykułu było możliwe dzięki wieloletniej współpracy i
wymianie doświadczeń pomiędzy największymi placówkami dla dzieci
niepełnosprawnych w obszarze Górnego Śląska, w szczególności Ośrodkiem w Katowicach na Osiedlu Tysiąclecia, Ośrodkiem w Radzionkowie i
Ośrodkiem w Jaworznie.

SYSTEM WCZESNEJ INTERWENCJI U DZIECI Z ZABURZONYM
ROZWOJEM PSYCHOMOTORYCZNYM NA TLE WCZESNEGO
USZKODZENIA MÓZGU

NOWORODKOWY
ODDZIAŁ SZPITALNY

ALGORYTM OPRACOWANY W OPARCIU O PRZYKŁADY
DOBRYCH PRAKTYK OSTATNICH KILKUNASTU LAT
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
Kwaliﬁkacja dziecka do grupy wysokiego ryzyka ciążowo – porodowego.
Wstępne rozpoznanie zaburzeń rozwojowych
I.

Diagnostyczna obserwacja rozwoju dziecka z grupy wysokiego
ryzyka ciążowo - porodowego.
II. Wypis ww. dziecka w razie braku zaburzeń rozwojowych,
z zaleceniem kontroli.
III. Poszerzenie diagnostyki i rozpoczęcie terapii w przypadku stwierdzenia
zaburzeń rozwojowych i w razie potrzeby prowadzenie jej do 3 r.ż.
U dzieci z placówek dziennych, które nie kontynuują terapii oraz dzieci
pozostających w domach – kontynuacja terapii w poradni do 7 r.ż.

LEKARZE PODSTAWOWEJ OPIEKI
ZDROWOTNEJ lub LEKARZE SPECJALIŚCI

WIELOSPECJALISTYCZNA PORADNIA WCZESNEJ INTERWENCJI
DLA DZIECI Z ZABURZONYM ROZWOJEM NA TLE WCZESNEGO
USZKODZENIA MÓZGU
zintegrowana diagnoza i terapia
realizowana ambulatoryjnie przez zespół specjalistów (lekarz, psycholog,
neurologopeda, pedagog specjalny, ﬁzjoterapeuta, inni specjaliści)
status: zakład opieki zdrowotnej

TERAPEUTYCZNY/REHABILITACYJNY
OŚRODEK PRZEDSZKOLNY/OŚRODEK DZIENNY
(„terapeutyczne przedszkole”)
zintegrowana diagnoza i terapia, połączona z realizacją programu przedszkolnego, odbywająca
się w systemie pobytu dziennego; w skład zespołu wchodzą: lekarz, psycholog, neurologopeda,
pedagog specjalny, terapeuta zajęciowy, ﬁzjoterapeuta, pielęgniarka i inni specjaliści
status: placówka wieloresortowa / pozaresortowa
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PRZEDSZKOLE
lub
INNA PLACÓWKA DZIENNA
bez zintegrowanej
diagnozy i terapii
status: różny
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Stanisława Grab

Oblicza macierzyństwa, część trzecia
Był rok 2002, późna jesień, siódmy miesiąc ciąży. Czułam się fatalnie, byłam wiecznie przemęczona, a jeszcze czekał mnie
wyjazd na badania i usg. Moje zmęczenie
tłumaczyłam sobie sporą ilością obowiązków w domu, to była czwarta ciąża , trójka
małych dzieci, mąż wciąż w pracy, wszystko
na mojej głowie. Na wizytę pojechałam z
siostrą, dzięki Bogu, że nie byłam sama. Po
rutynowym badaniu było usg i to ono, a
raczej jego wynik zmienił moje życie, choć
wtedy nie zdawałam sobie z tego sprawy.
Podczas badania usg lekarza zaniepokoiło
coś, podejrzewał wodogłowie, ale nie chciał
mnie niepokoić. Uspokajał mnie, że trzeba
zrobić dokładniejsze usg i dał skierowanie
do poradni przy klinice.
I zaczęło się - wizyty po lekarzach, badania, kontrole, ostatnie dwa miesiące ciąży spędziłam na patologii ciąży.
Potwierdzono, że dzieciątko w moim brzuszku ma wodogłowie, ale to nie
jest tragedia, bo po urodzeniu założą zastawkę i będzie rozwijać się wolniej.
To wszystko czego się dowiedziałam i wcale mnie to nie uspokoiło.
10 stycznia 2003 roku, o godzinie 11.55 na świat przyszedł anioł, który
sprawił, że cały ból i niepokój opuścił mnie, córeczka była śliczna i jak mi
się wydawało zdrowa. Dostała dziesięć punktów Apgar .W czwartej dobie
po urodzeniu została przewieziona na oddział patologii noworodka, gdzie
miały zostać zrobione badania i postawiona diagnoza .
Diagnoza była okrutna, bo zupełnie nie zrozumiała: holoprosencefalia – typ 1 alobalis oraz małogłowie. Na moje pytania co z moją córeczką,
usłyszałam od pani doktor, że to będzie roślinka i lepiej będzie jak odda
się ją do ośrodka .
Wypis odebrałam i wróciłyśmy do domu. Nikt nie powiedział na co
zwrócić uwagę, nie było żadnego wsparcia, brakowało podstawowych
informacji jak można jej pomóc.
W drugim miesiącu życia Wiktorii traﬁłyśmy do Gliwickiego Ośrodka
Adaptacyjno – Rehabilitacyjnego, najpierw do neurologa dziecięcego, który
wyjaśnił mi co jest mojemu dziecku, a później skierował nas na rehabilitację
i do logopedy. Poczułam ogromną ulgę, że tak dobrze traﬁliśmy. Profesjonaliści, ale ludzie, chętnie służyli radą , chcieli i umieli nam pomóc w bardzo
trudnym czasie naszego życia.
Wiktoria była bardzo płaczliwym i niespokojnym dzieckiem, ale do
czasu gdy miała trzy i pół miesiąca była karmiona piersią. Gdy przestawała
ssać, miałam nawyk głaskania jej po główce i pewnego razu wyczułam, że
bardzo spuchło jej ciemię. Telefon na pogotowie, szybki transport, klinika,
na izbie przyjęć - przestała oddychać. To co działo się potem, pamiętam
jak koszmarny sen - mój krzyk i wołanie o pomoc w myślach. Błagałam
Boga, żeby mi jej nie zabierał, że nie może tego zrobić, obdarzył mnie takim
aniołem tylko na krótką chwilę? Oﬁarowywałam wszystko co zechciałby
przyjąć, wszystko oprócz niej.
Na intensywnej terapii okazało się, że uaktywniło się wodogłowie, doszło
do wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego i dystroﬁi nerwów wzrokowych, oddychała za nią maszyna. Lekarz dyżurny poprosił mnie do siebie i
powiedział ze funkcja oddychania wypadła i jak z tego wyjdzie, maszyna już
zawsze będzie za nią oddychać i jednym tchem dodał, że mała potrzebuje
zastawki, ale ze względu na poważne uszkodzenie dziecka jest problem z
zakwaliﬁkowaniem jej do operacji.
Po dłuższej chwili klarował mi, że przecież mam już w domu dzieci i to
zdrowe i że jestem młoda i mogę jeszcze mieć dzieci. Już go nie słuchałam,
on skreślił moje dziecko, przeraziłam się, że mogą ją odłączyć i postanowiłam
ją pilnować. Wiki leżała na dużym łóżku pokłuta, bezbronna, miała tylko
mnie, tylko ja wierzyłam w nią.
Po kilku dniach byłam wykończona. Gdy traciłam nadzieję pojawiła
się pani doktor z Chorzowa która dała jej szansę na życie i w tamtejszej
klinice wszczepili córeczce zastawkę. Operacja zakończyła się pomyślnie,
organizm nie odrzucił zastawki, to tam mój aniołek zaczął się uśmiechać.

Nigdy wcześniej i później nie czułam takiego
szczęścia i radości, aż trudno opisać to
słowami. To wtedy pojęłam, że Wika jest
jedną z wielu aniołków, które wysyła do nas
Pan. Mamy niepowtarzalną szansę stać się
lepszymi i dajemy przez nasze dzieci taką
tej możliwość wykazania się otoczeniu, ale
co wyciągniemy z tej lekcji zależy od nas.
Od ciężkiej próby minęło prawie siedem
lat. Wiktoria jest po operacjach bioder, które
powodowały ogromny ból. Cierpiałyśmy
razem, ale to już za nami. Teraz jest pogodna
i radosna, cieszymy się każdą chwilą spędzoną w rodzinie z rodzeństwem, bo każda
z chwil jest cennym darem.
Kiedy było mi ciężko, traﬁł do mnie
tekst Emmy Bombeck o wyjątkowej matce.
Chciałabym się nim podzielić z innymi
matkami niepełnosprawnych dzieci.
Czy zapytaliście się kiedyś siebie, w jaki sposób Pan Bóg wybiera matki
upośledzonych dzieci?
Postaraj się wyobrazić sobie Boga, który daje wskazówki swym aniołom
zapisującym wszystko w olbrzymiej księdze.
„Małecka, Maria, syn. Święty patron Mateusz”.
„Kurkowiak, Barbara, córka. Święta patronka Cecylia”.
„Michalewska, Janina, bliźniaki. Święty patron...niech będzie Gerard.”
Wreszcie mówi z uśmiechem do anioła jakieś imię:
„Tej damy dziecko upośledzone.”
A na to ciekawski anioł:
„Dlaczego właśnie tej, Panie? Jest taka szczęśliwa”.
„Właśnie dlatego – mówi uśmiechnięty Bóg. - Czy mógłbym powierzyć
upośledzone dziecko kobiecie, która nie wie czym jest radość? Byłoby to
okrutne.”
„Ale czy będzie miała cierpliwość?” pyta anioł.
„Nie chcę, aby miała nazbyt dużo cierpliwości, bo utonęłaby w morzu łez,
roztkliwiając się nad sobą i nad swoim bólem. A tak, jak jej tylko przejdzie
szok i bunt, będzie potraﬁła sobie ze wszystkim poradzić”.
„Panie, wydaje mi się, że ta kobieta nie wierzy nawet w Ciebie”.
Bóg uśmiechnął się:
„To nieważne. Mogę temu przeciwdziałać. Ta kobieta jest doskonała.
Posiada w sobie właściwą ilość egoizmu.”
Anioł nie mógł uwierzyć własnym uszom.
„Egoizmu? Czyżby egoizm był cnotą?”
Bóg przytaknął.
„Jeśli nie będzie potraﬁła od czasu do czasu rozłączyć się ze swoim synem,
nie da sobie nigdy rady. Tak, taka ma być właśnie kobieta, którą obdaruję
dzieckiem dalekim od doskonałości. Kobieta, która teraz nie zdaje sobie
jeszcze sprawy, że kiedyś będą jej tego zazdrościć.
Nigdy nie będzie pewna żadnego słowa. Nigdy nie będzie ufała żadnemu
swojemu krokowi. Ale kiedy jej dziecko powie po raz pierwszy „mamo”,
uświadomi sobie cud, którego doświadczyła. Widząc drzewo, zachód
słońca lub niewidome dziecko, będzie potraﬁła bardziej niż ktokolwiek
inny dostrzec moją moc.
Pozwolę jej, aby widziała rzeczy tak jasno, jak ja sam widzę (ciemnotę,
okrucieństwo, uprzedzenia) i pomogę jej, aby potraﬁła wzbić się ponad nie.
Nigdy nie będzie samotna. Będę przy niej w każdej minucie i w każdym
dniu jej życia, bo to ona w tak troskliwy sposób wykonuje swoją pracę,
jakby była wciąż przy mnie”.
„A święty patron?” zapytał anioł, trzymając zawieszone w powietrzu,
gotowe do pisania pióro.
Bóg uśmiechnął się.
„Wystarczy jej lustro”.
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Agnieszka Barszczyk

Życie osób z mpd to nie tylko rehabilitacja
Może niektórych zaskoczył ten tytuł ale… Jesteśmy rodzicami 20 letniego Patryka z mózgowym porażeniem dziecięcym i padaczką. Pamiętam,
że w jego dzieciństwie czas naszej rodziny koncentrował się na zabiegach,
rehabilitacji i zabawach, które
miały przynosić korzyści w jego
rozwoju psychoruchowym. Mało
było spontaniczności i radości,
ciągłe poszukiwanie informacji
na temat choroby, specjalistów,
metod rehabilitacyjnych. Cieszyliśmy się z każdego małego
postępu, z każdego nowego,
nawet niewyraźnego słowa.
Było to jego i naszą nagrodą za
ciężką pracę – był to nasz sukces.
Czasem dużo było łez zarówno
Patryka jak i naszych ale szliśmy
do przodu. Postępy były powolne ale bardzo satysfakcjonujące - Patryk miał
rok zaczął siedzieć i siadać, 2 lata zaczął pełzać, 3 lata już sprawnie czworakował. Jak każde dziecko w jego wieku poszedł do przedszkola, i mimo
bardzo zaburzonej mowy potraﬁł się komunikować zarówno z dziećmi jak
i z dorosłymi. Po przedszkolu oczywiście rehabilitacja – basen, masaż, ćw
indywidualne, hipoterapia, logopeda, psycholog. Zabiegi te miał rozłożone
w ciągu tygodnia. Jeśli zdarzało się, że nigdzie nie szedł na rehabilitację, to
pracowaliśmy z nim w domu. I tak codziennie po to by był jak najbardziej
samodzielny i żebyśmy mieli satysfakcję z naszej ciężkiej pracy. Kilka razy
w roku jeździliśmy na turnusy Petö lub NDT do Centrum Zdrowia Dziecka
w Warszawie. Wakacje spędzaliśmy na turnusach rehabilitacyjnych. Patryk
w wieku 5 lat samodzielnie stał i potraﬁł zrobić kilka, kilkanaście kroków,
chodził swobodnie przy sprzęcie. Byliśmy szczęśliwi bo nasz trud był
nagradzany Patryka postępami. To był nasz cel.
Do tego momentu naszego życia dni były do siebie podobne i zaplanowane czasowo. Rano czas na ćwiczenia logopedyczne, potem ćwiczenia
indywidualne, gry i zabawy edukacyjne (więcej w nich było edukacji niż
zabawy) potem znowu ćwiczenia, znowu zaplanowane „zabawy”, przed
spaniem masaż, w nocy łuski lub okłady, no i kąpiele ziołowe przez ładnych
parę lat. Jeszcze gorzej było jak zaangażowaliśmy się w metodę Domana,
wtedy to nie mieliśmy czasu ani dla siebie ani dla przyjaciół. Gdy ktoś nas
odwiedzał i zbliżał się czas ćwiczeń, byliśmy źli, że tracimy czas. Gdy Patryk
był już w przedszkolu staraliśmy się maksymalnie wykorzystać popołudnia,
wtedy albo jeździliśmy na rehabilitację, do logopedy, na basen lub pracowaliśmy z nim w domu.
Pierwsze załamanie naszego schematu życia przyszło
wraz z nasilonymi
atakami, gdy syn
miał 6 lat. Mimo
stałej opieki neurologicznej, mimo
podawania leków
ściśle według zaleceń medycznych,
Patr yk od rana
do wieczora miał
ataki padaczkowe –
trudno nawet było
policzyć ile ich było
dziennie. Do tego
w nocy nasilały się
i było coraz gorzej
– pobyty w szpitalach, regres psycho-
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ruchowy, przez ataki nawet trudno mu było jeść, pić, mógł tylko leżeć, a
do tego bóle mięśni, głowy i najgorsze niekontrolowane ataki – byliśmy
załamani i bezsilni. Traﬁliśmy w końcu na oddział neurologiczny do CZD
gdzie, po leczeniu hormonami, ataki się wyciszyły. Patryk powoli wracał
do dawnej formy, znowu mogliśmy ćwiczyć, wiedzieliśmy że damy radę,
mieliśmy jeszcze dużo sił, pomysłów i planów. Wszyscy się dziwili, że mimo
takich ataków Patryk wracał do siebie i robił postępy i wtedy po około roku
znowu się wszystko powtórzyło – ataki, szpital, ból. Znowu bezsilność, nie
mogliśmy mu w żaden sposób pomóc – już nie chcieliśmy żeby nasz syn
był jak inne dzieci, żeby chodził, biegał był najwspanialszy i najmądrzejszy
– chcieliśmy tylko żeby nie miał ataków, żeby go nic nie bolało i żeby był
szczęśliwy. Po kolejnej kuracji hormonalnej i akupunkturze ataki znowu się
wyciszyły – Patryk miał 8 lat, był smutny, niczym się nie interesował, nie
chciał współpracować z terapeutami, nie miał motywacji. My również na tym
etapie naszego życia mieliśmy potrzebę bycia normalną rodziną z wesołym
szczęśliwym dzieckiem. Byliśmy źli za zmarnowane lata – tak nam się wtedy
wydawało- chcieliśmy mieć czas na zabawę, chcieliśmy czymś zainteresować
Patryka, zrozumieliśmy że rehabilitacja to nie jest sposób na życie.
Oczywiście nadal jeździliśmy na rehabilitację ale strasznie trudno było

zmotywować syna do jakiegokolwiek działania. Nic go nie interesowało, nie
cieszyło, nie chciał nigdzie wychodzić, uczyć się, poznawać i do tego jeszcze
indywidualne nauczanie, które też nie było dla niego żadną motywacją.
Poszukiwaliśmy wtedy czegokolwiek co by go cieszyło i zainteresowało.
Naprawdę bardzo trudno zmotywować kogoś kto nic nie chce i nie ma
żadnych potrzeb. Na szczęście trafiliśmy do Stowarzyszenia na Rzecz
Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo przy ul. Doświadczalnej
w Lublinie gdzie oprócz zabiegów była świetlica integracyjna, inne dzieci,
inni rodzice, kadra terapeutów. Nadal jednak Patryk nie chciał ani ćwiczyć,
chodzić do logopedy czy psychologa, wszystkie zajęcia były wymuszane,
namawiane – nie wiem nawet skąd ludzie, którzy z nim pracowali (a niektórzy pracują do dziś) mieli cierpliwość i spokój, aby przez te wszystkie
lata z nim walczyć o każdą godzinę zajęć, ale dzięki temu że był w grupie
rówieśników był szczęśliwszy i w końcu miał coś swojego, co mu przynosiło
radość. Mieliśmy też czas na bycie ze sobą bez patrzenia na zegarek, obaw że
za mało robimy. Trwało to kilka lat, aż do momentu w którym poznaliśmy
dyscyplinę sportową Boccia i ludzi ze Stowarzyszenia Krok za Krokiem w
Zamościu którzy się tym zajmują.
Na pierwsze zawody pojechał całkiem przypadkiem nawet nie wiedzieliśmy
gdzie pojechał i w co grał, traktowaliśmy to jak kolejne zawody typu rzut piłką
w dal i kolejny medal za udział - ale to nie było to. Jeszcze przez jakiś czas grał
od przypadku do przypadku nie biorąc sobie za bardzo do serca zwycięstw
ani porażek. Wszystko zaczęło się zmieniać po pierwszych zawodach, na które
pojechaliśmy całą rodziną, więc i presja była większa- mama i tata patrzyli. Tam
była szybka porażka i wielka rozpacz, ale nie rezygnacja. Reszta potoczyła się
bardzo szybko a przełomem okazał się być obóz w Wiśle, na który wyjeżdżając
był chłopcem rzucającym kolorowe kulki, a po przyjeździe młodym człowiekiem, w którym było widać chęć sportowej rywalizacji, odnoszenia sukcesów i
jakiegoś celu w życiu. Pierwsze zwycięstwa przyniosły wielką radość i wiarę w
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siebie. Były wzloty i upadki ale co bardzo cieszy - te drugie przyniosły najwięcej
nauki i pokory. Dzięki Bocci poznał nowych kolegów, wie co to drużyna i jak
ważna jest współpraca i zaangażowanie w nią. Patryk ma w końcu motywację,
radość. Ma coś co go interesuje, ma o czym rozmawiać z kolegami, poczuł się
wartościowym człowiekiem, który też może się samorealizować. Rehabilitacja
i nauka jest teraz łatwiejsza, bo wie że oprócz tego jest jeszcze coś co przynosi
mu satysfakcję. Gdy zbliżają się zawody, jesteśmy chyba bardziej zestresowani od

Patryka,mamy świadomość że Boccia jest wielką szansą dla niego,i najważniejsze
jest to że przynosi mu tak wiele satysfakcji i radości.
Pamiętajmy więc że, czy to dziecko czy młodzież czy już osoba dorosła,
każdy potrzebuje oprócz rehabilitacji normalnego życia i celu do którego
może dążyć .

Jacek Paciorkowski „Rower jest cool”
Autor jest 33-latkiem dotkniętym od urodzenia jedną z cięższych postaci MPD (czterokończynowa, pozapiramidowa).
Do egzystencji wymaga pomocy osób trzecich. Z wyróżnieniem ukończył liceum ekonomiczne (zakres: ﬁnanse,
rachunkowość), posiada międzynarodowe komputerowe „prawo jazdy” (ECDL - European Computer Driving Licence).
Interesuje się historią, piłką nożną, szachami. Więcej o nim można przeczytać na jego stronie www.pacior.lap.pl

Integracja na trzech kołach
Jesteśmy niepełnosprawni, i to w stopniu określanym przez medycynę jako
znaczny. Kinga, Mateusz, Paweł, no i ja, czyli Jacek. Wszyscy z mpd, ruchami
mimowolnymi, niedowładami kończyn górnych i dolnych. Po prostu ﬁzyczne
niemowlaki, tyle że z IQ powyżej średniej krajowej.
Na co dzień mamy komputery i jesteśmy sprawnymi informatykami. Kinga
skończyła nawet studia informatyczne i jest „panią magister”. Mieszka w Białej, w
środku Puszczy Noteckiej, uroczej krainie. Ja mam za sobą liceum ekonomiczne,
maturę z biało-czerwonym paskiem i kursy ECDL-u, czyli komputerowe międzynarodowe „prawo jazdy”. Mieszkam w Warszawie. Podobnie jak Mateusz,
absolwent Akademii Pedagogiki Specjalnej (magister, perfekt angielski, i w stopniu
biernym… węgierski). Paweł mieszka w Szczecinie, ale nie tym nadmorskim, tylko
koło Łodzi. Na wsi. Jest komputerowym samoukiem i internetowym ekspertem.
No i „twarzą” PTTK-u, bo występuje na stowarzyszeniowych banerach.
Oprócz informatyki łączy nas jeszcze coś - miłość do rowerów i rowerowej
turystyki. Tę miłość chcielibyśmy zaszczepić wszystkim, niezależnie od wieku,
stanu zdrowia, przekonań politycznych i zasobności kieszeni.
Jako że jesteśmy niesprawni ruchowo, nie możemy – niestety – korzystać z
tradycyjnych jednośladów. Każdy z nas przetestował na własnej skórze „takie
produkty” i doszedł do jednego sensownego w tej sytuacji wniosku, że rowery

Na takim rowerze jechać, to dopiero sztuka

dla inwalidów muszą mieć status „specjalnych”. Nie mogą więc być robione przez
majsterkowiczów, w piwnicach i z byle jakiego materiału. Muszą być przede wszystkim funkcjonalne, dostosowane do konkretnej niepełnosprawności i bezpieczne.
No i bezawaryjne, bo jak nam coś wysiądzie na drodze, to tylko siedzieć i płakać.
„Von Drais Fest”, czyli niedziela w Achern
My, na szczęście, nie mamy tych problemów. Ja ze swoim tatą zaliczyliśmy
już na trójkołowym tandemie „Capitan Duo” przeszło 12 tys. km, Paweł na
„Relaxie” – blisko 5 tys. km. Bezawaryjnie, jeśli nie liczyć jednego przebitego koła
i wyciągniętych z przepracowania łańcuchów. Kinga i Mateusz dopiero docierają
swoje „Relaxy”, więc ich opinie na ten temat na razie pomijam. Póki co niech
cieszą się przyjemnością samej jazdy i samodzielnym pokonywaniem kolejnych
kilometrów. Kto do tej pory oglądał świat jedynie z pozycji inwalidzkiego wózka,
ten wie, o czym mówię.
Niedawno, dzięki zaproszeniu kierownictwa firmy „Draisin” z Achern
(Badenia-Wirtembergia), producenta naszych trójkołowych bicykli, na własne
oczy mieliśmy okazję zobaczyć sprzęt i ludzi, którzy uszczęśliwiają inwalidów
pod każdą szerokością geograﬁczną, „szyjąc” im rowery na miarę. Okazją był
„Von Drais Fest”, czyli doroczne, integracyjne spotkanie niepełnosprawnych
„draisinerów” (użytkowników pojazdów tej ﬁrmy) z całej Europy. Spotkanie
odbyło się tradycyjnie w ostatnią niedzielę września. Tradycyjnie też na swych
terapeutycznych rowerach zameldowały się w Achern „niepełnosprawności” płci
obojga, w przedziale wiekowym od lat kilku do kilkudziesięciu, prezentując bogaty
„zestaw” przypadków neurologicznych i ortopedycznych. Wbrew pozorom nie
był to wcale zjazd stowarzyszenia inwalidów, pomstujących na swój los, ale pełne
radości, uśmiechu i optymizmu rendez-vous rowerzystów. Że trochę innych, że
z widocznymi uszkodzeniami narządów ruchu, po wylewach i urazach - to było
bez znaczenia. Nikt nie zwracał na to uwagi, potwierdzając tym samym fakt, że
niepełnosprawność tu, w Achern i na ulicach innych niemieckich miastach, jest
czymś zupełnie normalnym. Niezdrowej sensacji nie zauważyliśmy również w
sąsiednim Strasbourgu.
Z Polski była, niestety, tylko nasza czwórka (plus rodzice, w charakterze
opiekunów), ale jak na początek to i tak nieźle, wziąwszy pod uwagę fakt, że
trójkołowców ﬁrmy „Draisin” jest u nas jeszcze niewiele, a ich użytkownicy są
anonimowi i rozproszeni po całym kraju. A szkoda, bo naszym zdaniem, warto
byłoby pokusić się o utworzenie jakiegoś koła czy klubu polskich „draisinerów”(Może przy pomocy PTTK?). Nie tylko dla wymiany doświadczeń, ale również nawiązania bezpośrednich koleżeńskich kontaktów, organizacji wspólnych
rowerowych eskapad, integracyjnych mitingów itp. Skoro naszym sąsiadom zza
Odry pomysł ten wypalił, to dlaczego u nas miałoby być inaczej?
„Steig doch um!”, czyli przesiądź się!
Przy okazji pobytu w Achern, mieliśmy też okazję obejrzeć wszystkie ﬁrmowe
trójkołowce (a niektóre modele nawet przetestować), które zdrowemu człowiekowi
trudno nawet sobie wyobrazić.
- Projektujemy i wykonujemy rowery pod każdy rodzaj niepełnosprawności – poinformował nas dyr. Martin Bombik, współwłaściciel ﬁrmy i główny jej
konstruktor. - Począwszy od rowerów terapeutycznych dla najmłodszych i nieco
starszych dzieci, aż po rowery specjalne dla ludzi z chorobami narządów ruchu,
mięśni, osób po wylewach, epileptyków, amputantów, niewidomych, małego
wzrostu i z wielu innymi upośledzeniami. Są to nasze autorskie rozwiązania,
posiadające certyﬁkaty instytutów medycznych, sprawdzone pod względem
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bezpieczeństwa. Ponieważ bierzemy za nie pełną odpowiedzialność, każdy rower
przygotowywany jest indywidualnie, często z zastosowaniem bardzo zaawansowanej techniki i elektroniki. (Więcej o rowerach „Draisin” przeczytasz na
stronie www.draisin.com).
Warto podkreślić, iż Herr Bombik to nasz rodak, który 25 lat temu wyjechał na
studia politechniczne do Hamburga i osiadł w Niemczech na stałe. Rowerami dla
inwalidów zajmuje się już 15 lat. Uszczęśliwił tysiące niepełnosprawnych i czyni to
nadal, zgodnie z dewizą ﬁrmy: „Steig doch um!”, czyli „Przesiądź się!” (w domyśle:
z wózka na rower), za co – naszym zdaniem - należy mu się przynajmniej tytuł
„doctor honoris causa” jakiejś renomowanej uczelni medycznej.

Na integracyjnym festynie w Achern spotkały się
różne „niepełnosprawności”.

Rowerami po Baden-Baden i Strasbourgu
Z Achern do Baden-Baden, ekskluzywnego uzdrowiska i miejscowości wypoczynkowej o światowej sławie, jest zaledwie 25 km. Do francuskiego Strasbourga,
siedziby Parlamentu Europejskiego – ok. 40 km. Być tak blisko i nie zajrzeć tam
– do tego na rowerach – to byłoby niewybaczalne.
Nie będziemy opisywać tego, co zobaczyliśmy, bo pióro tego nie odda. Jedno
wszakże należy podkreślić – oprócz tego, że są to miasta piękne, bogate w zabytki,
tętniące życiem, to również bardzo przyjazne dla niepełnosprawnych. Nawet dla
tych na rowerach. Tabliczka z inwalidzkim znakiem otwiera tu drogę wszędzie,
a chętnych do udzielenia jakiejkolwiek pomocy aż nadto. Bez obaw więc można
planować rowerową eskapadę i do B-B, i do Strasbourga. Tylko pamiętajcie - nie
na jeden dzień. My zrobiliśmy ten błąd i teraz żałujemy.
I jeszcze jedna uwaga. Będąc w Badenii-Wirtembergii i Alzacji, mieliśmy okazję
przekonać się, jak niepełnosprawni rowerzyści traktowani są w ruchu drogowym.
W miejscach, gdzie nie było ścieżek rowerowych i musieliśmy skorzystać z jezdni,
czuliśmy się stuprocentowo bezpiecznie. Nie było kierowcy, który na nasz widok
nie zdjąłby nogi z gazu, zachował bezpiecznej odległości, nie przepuścił na skrzyżowaniu itp. Żadnych nerwowych gestów, mrożących spojrzeń czy ponaglających
sygnałów. Po prostu szok. Kiedy na naszych ulicach zapanuje taki „wersal”?
tekst: Jacek Paciorkowski
zdjęcia: Ryszard Koza

Marcin Kiciak, Artur Cios

Trochę o sporcie
Jest wiele dyscyplin sportowych dostosowanych do możliwości osób
niepełnosprawnych.
Na igrzyskach paraolimpijskich rozgrywane są zawody w takich dyscyplinach jak: wioślarstwo, goalball, jeździectwo, judo, kolarstwo, koszykówka,
lekkoatletyka, łucznictwo, pięcioosobowa piłka nożna, siedmioosobowa
piłka nożna, pływanie, rugby, siatkówka, strzelectwo, szermierka, tenis,
tenis stołowy, żeglarstwo, ciężary. Wśród nich jest również boccia, którą
chcemy tu szerzej opisać.
Boccia to prawdę mówiąc gra w kulki, ponieważ zawodnik uprawiający
ten sport rzuca kulkami. Początki tej gry datuje się na okres panowania
Cesarstwa rzymskiego, kiedy to żołnierze w obozach treningowych rzucali
kamieniami w małą kulkę, aby poprawić celność rzutu.
Oto w skrócie zasady tej gry:

W boccia istnieje podział zawodników zgodnie ze stopniem ich niepełnosprawności. Gracze dzielą się na cztery grupy: BC1, BC2 BC3 i BC4.
Jest również podział rozgrywek na zawody indywidualne oraz drużynowe.
Mecz gry indywidualnej składa się z sześciu endów, biorą w nim udział
dwaj zawodnicy z przeciwnych drużyn. Na początku każdego meczu sędzia
rzuca monetą losując w ten sposób gracza, który rozpocznie rozgrywkę. Po
losowaniu zawodnik otrzymuje sześć kul tego samego koloru, w zależności
od wyniku losowania i od woli gracza. Mogą to być bile czerwone lub niebieskie. Aby zacząć każdy end zawodnik rzuca na boisko o wymiarach 6x10
metrów białą bilę. Po wyrzuceniu owej bili na boisko gracz musi umieścić
bile „swojego” koloru jak najbliżej bili białej. Gdy obaj zawodnicy wyrzucą
wszystkie bile end kończy się. Taki mecz dobiega końca po czterech endach.
A tak wygląda boisko do gry:
W meczach drużynowych udział
biorą dwa zespoły, w każdym z nich
gra po trzech zawodników. W takim
wypadku gracze mają po dwie bile.
Oczywiście pierwsza drużyna rzuca
bilami czerwonymi, a druga niebieskimi.
W drużynie decyzje o rzutach
poszczególnych zawodników podejmuje kapitan.
Każda taka rozgrywka liczy sześć
endów.
„Rynniarze”, są to zawodnicy,
którzy przez swoją niepełnosprawność nie mogą rzucać bil. Wobec tego
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posługują się specjalnymi rynnami, mają także do pomocy asystentów. Rolą
asystenta jest ustawienie rynny zgodnie z poleceniami zawodnika.
W Polsce w boccia zaczęli grać poznaniacy i to oni pokazali całej Polsce
jak się w to gra.
Poznańscy trenerzy przetłumaczyli zasady tej gry na język polski i
rozpowszechnili na cały nasz kraj. Palmę pierwszeństwa w tej dyscyplinie
posiada jednak wschód Polski, zawodnicy z Lublina i Zamościa są postrachem na każdych zawodach, na których się pojawiają. Gracze z województwa
lubelskiego mają w swoim dorobku pokaźną liczbę trofeów.
Na arenie międzynarodowej Polacy, jak do tej pory, pokazali się tylko
jeden raz. Było to na początku czerwca 2009 roku na zawodach w stolicy
Austrii – Wiedniu. Z racji niskich funduszy jakimi dysponuje kształtująca
się dopiero reprezentacja Polski, oraz bardzo uciążliwej podróży – prawie
12 godzin jazdy busem, do kraju Mozarta pojechało tylko trzech zawodników - dwóch z Zamościa i jeden z Lublina. Pomimo wysokiego poziomu
Sport ten jest koedukacyjny, do drużyny soccera mogą należeć zarówno
mężczyźni jak i kobiety, a przedział wiekowy wynosi od 5 lat wzwyż. Boisko
do tej gry ma wymiary boiska do koszykówki różni się jedynie tym, że po obu
stronach tego boiska zamiast koszy stoją bramki wyznaczone przez pachołki.
W Powerchair Soccer - bo taka jest oryginalna nazwa tej gry – może
grać każdy, kto ma tetraplegię, stwardnienie rozsiane, porażenie mózgowe
lub inną niepełnosprawność ruchową.
Mecz soccera składa się z dwóch 25 minutowych połów. Każdy zespół
ma prawo do dwóch dwuminutowych przerw podczas każdej z połów.
Timeout’y mogą być wykorzystane na naprawę sprzętu, który niekiedy
ulega uszkodzeniu. Sędzia wznawia grę jeśli usterki zostaną naprawione.

zawodów i bardzo niskiego poziomu doświadczenia naszych graczy, Polacy
znaleźli się na bardzo dobrych lokatach: Patryk Barszczyk (Lublin) zajął 6
miejsce Marcin Kiciak (Zamość) uplasował się na 9 lokacie, a w pojedynku
„rynniarzy” Bartłomiej Nowosadowski (Zamość) był 5. Mam nadzieję, że
wyjazdy na turnieje międzynarodowe w przyszłości zaowocują jeszcze
większymi sukcesami. Wszystkim zawodnikom boccia w naszym kraju
życzymy POWODZENIA!
Drugim sportem jaki nas fascynuje jest soccer na wózkach elektrycznych.
Soccer jest pierwszym sportem drużynowym zaprojektowanym i
rozwinięty specjalnie dla użytkowników wózków elektrycznych. Celem
tej gry jest strzelenie drużynie przeciwnej jak największej ilości goli piłką,
która ma 45 cm średnicy. W takim meczu dwie drużyny, w każdej jest po
czterech zawodników. Gracz manipuluje piłką dzięki specjalnie do tego
przystosowanej obudowie wózka, która jest umieszczona przy podnóżkach
tak, aby zawodnik mógł swobodnie odbijać piłkę.

W Polsce soccer na wózkach elektrycznych dopiero raczkuje ponieważ
zakup specjalnie przystosowanego do tej gry wózka wiąże się ze sporymi
kosztami. W naszym kraju istnieje tylko jedna drużyna grająca w tą dyscyplinę sportu. Siedziba tego zespołu mieści się w Zamościu.
Zamościanie poświęcają czas wyłącznie treningom i nie rozegrali, jak
do tej pory, ani jednego oﬁcjalnego meczu, ponieważ są jedynym zespołem
w Polsce i jak na razie nie mają przeciwników. Miejmy nadzieję, że już
niedługo to się zmieni.

Lidia Urbaniak
Gliwicki Ośrodek Adaptacyjno - Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

Instytucjonalna forma działań na rzecz dziecka
niepełnosprawnego i jego rodziny
Gliwicki Ośrodek Adaptacyjno - Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnej obecnie jest samodzielnym publicznym zakładem opieki
zdrowia, współﬁnansowanym przez Gminę Gliwice i Narodowy Fundusz
Zdrowia.
Placówka działa od 1992 roku. Została stworzona z inicjatywy organizacji - Społecznego Komitetu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym. Od
samego początku istnienia, założenia terapii były określone dla zaspokajania
potrzeb niepełnosprawnego dziecka i jego rodziny jako: wielospecjalistyczne
i kompleksowe (medyczno – edukacyjno – opiekuńcze) poprzez:
– zapobieganie zaburzeniom rozwoju psychoruchowego u dzieci

– prowadzenie wielospecjalistycznej rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych
– zajmowanie się dziećmi z problemami neurologicznymi
– prowadzeniem Ośrodka Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci i Ośrodka dla
Młodzieży Niepełnosprawnej
Naczelną zasadą pracy Ośrodka jest osiąganie optymalnych rezultatów
poprzez wczesną diagnozę i terapię, prowadzoną kompleksowo przez wielospecjalistyczny zespół.
Z działalnością Gliwickiego Ośrodka świetnie koresponduje pilotażowy program rządowy 2005 – 2007: „Wczesna, wielospecjalistyczna,
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kompleksowa i ciągła pomoc dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością
i niepełnosprawnemu oraz jego rodzinie”. Program powstał z inicjatywy
zaangażowanych osób ze środowiska ludzi zajmujących się dziećmi niepełnosprawnymi, głównie przedstawicieli organizacji pozarządowych. Program
zyskał aprobatę trzech resortów: Ministra Edukacji Narodowej, Ministra
Zdrowia, Ministra Polityki Społecznej oraz Narodowego Funduszu Zdrowia,
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przedstawicieli krajowych specjalistów ds. rehabilitacji medycznej, neurologii dziecięcej,
psychiatrii dzieci i młodzieży, a także specjalistów w zakresie: audiologii i
okulistyki, przedstawicieli organizacji pozarządowych non-proﬁt.
Struktura Ośrodka
Strukturę Ośrodka stanowią 2 systemy: system dzienny – stacjonarny
w skład, którego wchodzą
– Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci (od 3 – 7 r.ż),
– Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla Młodzieży,
a także system niestacjonarny dla dzieci 0-18 r.ż, w którym mieszczą się
– Poradnia Neurologiczna
– Poradnia Psychologiczna dla Rodziców
– Poradnia Rehabilitacyjna
– Gabinet Fizjoterapii
– oraz Ortopedyczny Punkt Konsultacyjny.

Terapia grupowa - zajęcia dydaktyczne.

Specyﬁka powyższych struktur przedstawia się następująco:
W Ośrodku Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci:
– realizowany jest kilkugodzinny program terapeutyczny poprzez
intensywną terapię wielospecjalistyczną (grupową i indywidualną): u
psychologa, pedagoga, logopedy, ﬁzjoterapeuty,
– przez lata odbywała się realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego (do czasu wydzielenia zerówek w odrębne struktury),
– stawia się na rozwój samodzielności poprzez naukę czynności życia
codziennego oraz na stymulację rozwoju emocjonalno – społecznego
w grupie rówieśniczej,
– przygotowuje się dzieci do integracji ze zdrowymi rówieśnikami,
– istnieje możliwość dowozu dzieci do placówki (dzięki środkom transportu zakupionym przez Gminę Gliwice).
Terapia prowadzona jest przez wielodyscyplinarny, specjalistyczny
zespół terapeutyczny składający się z: lekarzy (prowadzącego i konsultantów), ﬁzjoterapeutów, psychologów, logopedów, pedagogów, terapeutów
zajęciowych i pielęgniarki.
Zespół ustala indywidualny, wielodyscyplinarny program terapeutyczny
dla każdego dziecka i jego rodziny. Program ten polega na zindywidualizowaniu uczestnictwa każdego dziecka w wielodyscyplinarnej terapii w
zależności od jego stanu i potrzeb oraz określeniu rodzaju zajęć, w których
uczestniczy dziecko i jego rodzina, aby osiągnąć zamierzony cel.
W Ośrodku Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci znajdują się sale, w których
odbywają się zajęcia grupowe i indywidualne. Dzieci spędzają tu większość
czasu, obok zajęć psychopedagogicznych, prowadzone są zabawy spontaniczne i kierowane, w których rola terapeuty ma charakter obserwacji
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Udział przedszkolaków w Przedstawieniu Jasełkowym.
uczestniczącej. Również w salach dzieci spożywają posiłki. Możliwość
przebywania w grupie jest nieodzownym elementem prawidłowego rozwoju
dziecka. Z sal pobytu dziennego dzieci zabierane są przez specjalistów do
gabinetów na terapię indywidualną do psychologów, pedagogów, logopedów
i ﬁzjoterapeutów. Pomiędzy wszystkimi terapeutami/specjalistami istnieje
ścisły kontakt, polegający na wzajemnych konsultacjach, instruktażach.
U niektórych dzieci zachodzi konieczność wykonywania codziennych
zabiegów i czynności medycznych. Część z nich wykonywana jest w sali
przedszkolnej, a część w gabinecie zabiegowym.
W Ośrodku Rehabilitacji Dziennej dla Młodzieży prowadzi się:
– aktywizację osób niepełnosprawnych poprzez:
– grupową terapię zajęciową m.in: zabawkarstwo, plastykę, choreoterapię,
muzykoterapię,
– indywidualną terapię zajęciową m.in: haftowanie, tkactwo, wikliniarstwo,
elementy ceramiki, modelarstwo,
– rehabilitację ruchową,
– ponadto podopieczni biorą udział w licznych imprezach integracyjnych,
– w ostatnich kilku latach coraz większego znaczenia nabierają zajęcia i
przedstawienia Grupy Teatralnej,
– tu również jest możliwy dowóz podopiecznych.
W tej strukturze znajdują się osoby, które ukończyły realizację obowiązku
edukacyjnego. Uczestnictwo w bogatym i nowatorskim programie Ośrodka
Rehabilitacji Dziennej dla Młodzieży, poprzez udział w licznych formach
aktywności, zapobiega marginalizacji i wykluczeniu społecznemu konkretnej grupy osób niepełnosprawnych, które nie mieszcząc się w istniejących,
sformalizowanych i niesformalizowanych, formach uczestnictwa w życiu
społecznym, nie mogły znaleźć dla siebie miejsca.
Do struktur systemu niestacjonarnego Ośrodka uczęszczają dzieci
od urodzenia do 18 r.ż.

Terapia indywidualna u neurologopedy.
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– merytorycznie terapia przebiega tu podobnie jak w Ośrodku Pobytu
Dziennego dla Dzieci,
– terapia ma tutaj charakter bardziej indywidualny,
– częściowo terapia bazuje na instruktażu dla rodziców i kontynuacji w
domu.
Terapia prowadzona w systemie niestacjonarnym, przeznaczona jest
przede wszystkim dla najmłodszych dzieci (0 – 3 r. ż.) oraz dla przedszkolaków nie objętych żadną inną formą terapii. Oparta jest na pracy zespołu
specjalistycznych poradni i gabinetów. W dniu wizyty w placówce dziecko
z reguły jest umówione z jednym bądź dwoma specjalistami, a terapia ma
charakter indywidualny.
Terapia ambulatoryjna jest tańsza od innych i może objąć dużą liczbę
dzieci. Jednak nie zapewnia niezbędnej intensywności leczenia we wszystkich obszarach oraz stymulacji rozwoju w grupie rówieśniczej. Bazuje na
instruktażu dla rodziców i kontynuacji terapii w domu.
Przygotowany program dla rodziców lub opiekunów w ramach Poradni
Psychologicznej dla Rodziców ma pomóc rodzinie w rozwiązywaniu problemów związanych z posiadaniem niepełnosprawnego dziecka, zarówno
wychowawczych i terapeutycznych, jak i dotyczących sytuacji i funkcjonowania całej rodziny. Rodzice potrzebują profesjonalnej pomocy w zakresie
obserwowania i interpretowania zachowań dziecka, odpowiedniego postępowania z nim, a także radzenia sobie w zupełnie nowych sytuacjach oraz
udzielania im innych form pomocy (np. informacji, wsparcia psychicznego,
ułatwiania im kontaktu z innymi rodzicami, mającymi podobne dzieci oraz
z ich organizacjami).

Terapia indywidualna u ﬁzjoterapeuty.

Rodzaje problemów zdrowotnych
Do Ośrodka traﬁają dzieci z różnorakimi problemami zdrowotnymi. Nie
wszystkie będą wymagały wielospecjalistycznej diagnozy i terapii.
Największa grupa, to pacjenci jedynej w mieście i okolicy Poradni
Neurologicznej dla Dzieci, z typowymi problemami neurologicznymi wieku
rozwojowego.
Kolejną grupę problemów zdrowotnych stanowi zagrożenie nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym u dzieci z grupy wysokiego
ryzyka ciążowo- porodowego, należą tu m.in. zamartwica okołoporodowa
i wcześniactwo.
Trzecią z kolei grupę stanowią zaburzenia koordynacji ruchowej pochodzenia centralnego.
Kolejna grupa problemów zdrowotnych to trwałe dysfunkcje aparatu
ruchu w przebiegu różnych jednostek chorobowych, należą tu głównie
choroby nerwowo - mięśniowe oraz dziecięce porażenie mózgowe .
Następne grupy to: zespół mikrozaburzeń czynności mózgu, zaburzenia
integracji sensorycznej oraz nieprawidłowy rozwój psychomotoryczny bez
ustalonej etiologii.
Innymi problemami zdrowotnymi są zespoły związane z aberracjami
chromosomowymi, zespoły padaczkowe, zaburzenia rozwoju emocjonalno
– społecznego np. autyzm, wrodzone wady rozwojowe układu nerwowego,
zespoły mnogich wad wrodzonych i inne.

Terapia indywidualna u ﬁzjoterapeuty.

Metody terapeutyczne stosowane w naszym Ośrodku
W naszej placówce, wykonujemy świadczenia z zakresu rehabilitacji
ruchowej głównie poprzez: kinezyterapię metodą NDT - Bobath lub w nielicznych przypadkach metodą Vojty, ponadto stosujemy terapię zaburzeń
integracji sensorycznej, hydroterapię, magnetostymulację oraz inne rodzaje
ﬁzykoterapii, hipoterapię, terapię przy użyciu ortezy rehabilitacyjnej typu
Dunag.
Terapia dotycząca sfery umysłowej prowadzona jest różnymi metodami
np. poprzez Program rozwijania percepcji wzrokowej wg M. Frostig, Program rozwijania zdolności intelektualnych wg B. Markowskiej, Program
rozwijania sprawności manualnej i grafomotorycznej wg M. Bogdanowicz,
J. Baran, M. Pietniun, elementy metody usprawniania psychomotorycznego
N. Kepharta, elementy Terapii Zaburzeń Integracji Sensorycznej, elementy
Metody Dobrego Startu, metodę symultaniczno-sekwencyjną wg prof.
Jadwigi Cieszyńskiej, Programy Aktywności M. Ch. Knillów, stymulację
polisensoryczną w Sali Doświadczania Świata, Komunikację alternatywną
i wspomagającą (piktogramy, symbole PCS, Makaton oraz wykorzystanie
specjalistycznych programów komputerowych), różnorodne formy zajęć
konstrukcyjno – manipulacyjnych, specjalne techniki masażu, terapię z
wykorzystaniem różnych form i technik plastycznych oraz terapię manualną – terapię przez sztukę (wydzieranki malowanie, rysowanie, wycinanie,
zabawy z wykorzystaniem ciastoliny, modeliny, masy solnej, papierowej),
zajęcia dydaktyczne (uwzględniające tematykę zmieniających się pór roku).
Istnienie, takich placówek jak nasza, jest szansą dla niepełnosprawnych
osób. Jest przykładem profesjonalnego podejścia terapeutycznego w celu jak
najwcześniejszej, kompleksowej, wielospecjalistycznej i skoordynowanej
terapii oraz pomocy dziecku niepełnosprawnemu i jego rodzinie. Od tych
właśnie czynników zależy optymalne usprawnienie człowieka, przywrócenie
mu jak największej samodzielności w życiu osobistym i społecznym.

Występ młodzieży na imprezie integracyjnej.
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