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Witam Wszystkich Czytelników naszego Biuletynu!
Spotykamy się na jego łamach już po raz trzeci. Tym razem
na progu wakacji, które życzę serdecznie, aby były udane dla
nas wszystkich! W związku z wakacjami zamieszczamy artykuł
o sportach, które są uprawiane przez podopiecznych Ośrodka
„Krok za Krokiem” w Zamościu. Mamy nadzieję, że i inne
placówki lub indywidualne osoby podzielą się z nami swoimi
doświadczeniami sportowymi w trakcie lub tuż po wakacjach.
Będziemy je mogli zamieścić w kolejnych numerach.
Zapraszam w imieniu własnym i autorów do lektury artykułów będących zapisem doświadczeń kolejnych młodych osób,
które zetknęły się z edukacją w integracji i w segregacji. Nasza
dyskusja na te tematy trwa nadal.
W tym numerze zgodnie z przyjętą przez nas konwencją
prezentuje się kolejna organizacja działająca w naszej Sieci Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży
z MPDz „OSTOJA”. Jest to bardzo prężnie działająca organizacja,
z dużym doświadczeniem i z wieloma pionierskimi działaniami
w skali całego kraju, jak chociażby szkolenie trenerów pracy.

Z pewnością warto zapoznać się z ich działalnością. Organizacja, która prezentowała się w ostatnim Biuletynie ma duże
zasługi w rozwijaniu komunikacji alternatywnej, czego kolejnym
przykładem jest opisany w tym numerze AbleDay – szkolenie
i pokaz urządzeń służących komunikacji i edukacji, które odbyło
się w Warszawie w Zespole Szkół nr 109. Chętnie będziemy
umieszczać w naszym Biuletynie informacje i artykuły na temat
tak interesujących i przydatnych inicjatyw.
Na koniec pragniemy podzielić się dobrą wiadomością
o rozpoczętym procesie legalizacji naszej Sieci. Więcej informacji na ten temat i na wiele innych można znaleźć na naszej
stronie: www.siecmpd.pl.
Zapraszam do lektury!
Aleksandra Wnuk –
psycholog rehabilitacji
koordynator Projektu „Sieć MPD”.
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mgr Ireneusz Klimek instruktor boccia –ﬁzjoterapeuta

SPORT dla osób
z porażeniem mózgowym
Efektów rewalidacyjnych terapii przez sport zaczęto doszukiwać
się w już w okresie poprzedzającym II wojnę światową , jednak
humanizacja życia ostatniego trzydziestolecia sprawiła, że walorom
terapeutycznym oraz integracyjnym sportu w środowisku osób
niepełnosprawnych przypisuje się znaczącą rolę. W ostatnich kilku
latach obserwuje się intensyﬁkację działań sportowych w środowisku
osób z porażeniem mózgowym.
Sport jako pojęcie mieści się w ramach Kultury Fizycznej
obok Wychowania Fizycznego, Rekreacji i Turystyki.
Pragnę zaprezentować doświadczenia wykorzystywania kultury
ﬁzycznej w procesie rewalidacyjnym prowadzonym w Ośrodku Rehabilitacyjno-Terapeutycznym (ORT) „Krok za Krokiem” w Zamościu.
Doświadczenia owe oparte są na działalności Klubu Sportowego
działającego od kilku lat przy Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom
Niepełnosprawnym w Zamościu oraz przyjacielskiej współpracy
z Percy Hedley School w Newcastle .
Ogólna charakterystyka działań w kulturze ﬁzycznej w ORT
„Krok za Krokiem”:
Wychowanie fizyczne
Zajęcia odbywają się w wymiarze około godziny w tygodniu.
W zależności od dyscypliny sportowej czy rekreacyjnej przygotowywana jest adaptacja tej dyscypliny do indywidualnych możliwości
ruchowych np. zawodnik z czterokończynową postacią mózgowego
porażenia dziecięcego (mpd) może wykonać zagrywkę piłką siatkową
poprzez popchnięcie, podobnie jest z odbiorem zagrywki Czynności
te są mierzalne jakościowo i ilościowo.
Następny przykład - skok w dal. Zawodnik z porażeniem czterokończynowym z pozycji siedzącej na wózku wysuwa ręce do przodu.
Mierzymy odległość od tułowia do miejsca najdalszego wysunięcia
dłoni. Poszczególne wyniki są notowane i dokumentowane.
Rekreacja
Dla potrzeb rekreacji i i zabawy wykorzystujemy dyscypliny:
podkowy, przesuwanka, dart, bilard, boccia, tenis stołowy, aktywna
jazda wózkiem. Szczególnym miejscem do uprawiania różnych form
rekreacji jest park terapeutyczny w Bondyrzu, na Roztoczu.
W roku 2009 realizujemy projekt „Trzy żywioły” (żagle, kajaki,
skałki). Część żeglarska odbyła się w maju na tygodniowym rejsie
na jachcie typu Tango, trasą: Pisz - Skorupki - Ryn.
Pozostałe działania zaplanowane są na sierpień i wrzesień.
Turystyka
W planach ośrodka są 2 wycieczki krajowe i regionalne w zależności od planów edukacyjnych poszczególnych grup terapeutycznych.
Wycieczki tematyczne w zależności od zajęć na poszczególnych
etapach edukacyjnych.
Sport
Szczególnie dynamicznie rozwijają się dyscypliny takie jak: boccia
, soccker , aktywna jazda na wózkach. Planujemy nowe dyscypliny
rowerochodzik( race runner - wspólnie z ﬁrmą Carbon tworzymy
polski prototyp roweru).
Nasze działania pokrywają się z propozycją Międzynarodowej
Organizacji Sportowej CP ISRA. Propaguje ona dyscypliny sportowe
rozgrywane w randze mistrzostw świata i paraolimpijskiej.

Boccia jest dyscypliną paraolimpijską. Polska nie jest reprezentowana w tej dyscyplinie na arenie międzynarodowej.
W ostatnich latach za sprawą Polskiego Komitetu Paraolimijskiego oraz Stowarzyszenia Start boccia cieszy się
coraz większą popularnością.
Wśród wielu pozytywnych cech tej dyscypliny należy podkreślić
jej uniwersalność - może w nią grać każdy oraz to, że jest sportem
zuniﬁkowanym tzn. podzielonym na kategorie sprawnościowe.
Zawodnicy startują w klasach CP-1,2,3,4 i dzięki wprowadzeniu
klasyﬁkacji możliwa jest „sprawiedliwa” rywalizacja zawodników
z podobną niepełnosprawnością . Wyznacznikiem klasyﬁkacji jest
występowanie przykurczy, spastyki i oceniana jest stabilność tułowia.
W roku 2007 i 2008 w Poznaniu i Zamościu zorganizowano międzynarodowe zawody w boccia, w których brało udział kilkadziesiąt
osób z porażeniem mózgowym, przepukliną oponowo -rdzeniową,
miopatią. Indywidualnie i drużynowo zawodnicy z zamojskiego
ośrodka zajmowali czołowe miejsca. Aktualnie wespół z ośrodkiem
w Poznaniu próbujemy doprowadzić do powołania reprezentacji
naszego kraju. Na początku czerwca zawodnicy z Zamościa po raz
pierwszy w historii tej dyscypliny reprezentowali Polskę na arenie
międzynarodowej w zawodach boccia w Wiedniu.
Soccer na wózku elektrycznym – jest to dyscyplina adresowana do osób z porażeniem mózgowym lub z innymi niepełnosprawnościami ruchowymi . Przepisy są osadzone w duchu gry w piłkę
nożną , gra toczy się na boisku do koszykówki, bramki stanowią
pachołki , szczegółowe przepisy określają parametry wózków. Gra jest
emocjonująca i najchętniej wybierana przez naszych wychowanków.
Jako jedyni w Polsce mamy drużynę oraz 6 specjalnych wózków .
Race Runner –rowerochodzik. Świetna dyscyplina do podnoszenia wytrzymałości. Rower może być chodzikiem, urządzeniem
do uprawiania turystyki oraz rywalizacji na bieżni .Jest to sport
zuniﬁkowany. Istnieje podział na grupy sprawnościowe, których jest
więcej niż w grze boccia oraz klasyﬁkacja pod względem sposobu
przemieszczania (kłus, galop).

3

BIULETYN SIECI MPD
Sport osób z porażeniem mózgowym na świecie.
Międzynarodowa organizacja CPISRA (http://www.cpisra.org/)
propaguje następujące dyscypliny: Boccia, Race Runner, Piłka Nożna
7-osobowa, Tenis Stołowy, Pływanie, Lekkoatletyka i inne.
W Cpisra działają komisje antydopingowe, sędziowskie i klasyﬁkatorskie. Nacisk położony jest na profesjonalizacje i zawodowstwo.
Mamy też i tutaj do czynienia z komercją. Udział w zawodach wiąże
się z opłatami i to znacznymi np. koszt wpisowego na Mistrzostwa
Europy w boccia to około 1000 euro od zawodnika. Zawodnicy np.
w Portugali posiadają sztab szkoleniowy od trenerów po mechaników
czy specjalistów doboru piłek do stopnia sprawności zawodnika.
W Polsce z zawodnikami z mpd pracuje 2-3 ludzi, raczej społecznie
niż zawodowo.
Proces treningu sportowego realizowany w Zamościu podczas
zajęć treningowych (2-3 razy w tygodniu) sobotnio-niedzielnych oraz
na turnusach sportowych pozwala kształtować poszczególne cechy
motoryczne tj. szybkość, siłę, wytrzymałość, gibkość czy koordynację. Realizowany jest metodami treningowymi( interwałową, ciągłą,
powtórzeniową ). Indywidualne dostosowanie form metod i oczekiwań
pozwala także na realizację idei integracji w treningu sportowym.
Proces integracji przez sport oraz zajęcia poza sportowe odbywające się w ramach turnusu lub treningu minimalizują trudności
w integracji spowodowane rodzajem i stopniem niepełnosprawności.
Proponowane testy pozwalają śledzić efekty pracy korzystając
z miar długofalowych.
Zajęcia odbywają się w skromnych warunkach w małych
salach lekcyjnych ośrodka oraz sporadycznie w zaprzyjaźnionej szkole.
Reasumując na podstawie badań własnych oraz doniesień naukowych szczególnie badań AWF Wrocław należy podkreślić, iż jest możliwe wykorzystanie sportu u osób z porażeniem mózgowym jako formy
rewalidacyjnej, podnoszenia sprawności psychoﬁzycznej i społecznej.

Prototyp polskiego rowerochodzika ﬁrma Carbon z Warszawy

Race runner , zdjęcie z zawodów z (www.racerunner.dk)

Polski rowerochodzik wersja projektu graﬁcznego
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Natalia Bartnik, Lat 18,5,
Tegoroczna absolwentka liceum ogólnokształcącego
Hobby – historia, ﬁlm, fotograﬁa, haft krzyżykowy

Z perspektywy Maturzystki
Mam na imię Natalia. Urodziłam się 25.10.1990 r. Gdy miałam
półtora roku rodzice dowiedzieli się, że cierpię na mózgowe porażenie
dziecięce. W wieku dwóch lat zaczęłam uczęszczać do ośrodka rehabilitacyjnego dla dzieci niepełnosprawnych. Pozwoliło mi to zdobyć
podstawową wiedzę o otaczającym świecie, umiejętności, takie jak np.
wiązanie butów, samodzielne jedzenie, nawiązać pierwsze kontakty
z rówieśnikami, a także rozpocząć długotrwały proces usprawniania.
Gdy miałam siedem lat byłam już dość samodzielna. Pomoc, jakiej
potrzebowałam była niezbyt duża i okazjonalna. Wyniki w nauce
(do pierwszej klasy SP chodziłam jeszcze w ośrodku) były również
dość dobre. Rodzice zaczęli się zastanawiać, czy nie powinnam pójść
do masowej szkoły. Była to trudna decyzja. Gdy byłam w ośrodku
można było sądzić, że sobie poradzę, jednak „normalna” szkoła – to
co innego. Warunki, w jakich dotychczas uczyłam się, (małe grupy,
sporo opiekunów, przystosowany i całkowicie bezpieczny budynek)
sprawiały, że dawałam sobie radę. Jednak pojawiło się pytanie, czy
umiejętności, jakie posiadam pozwolą mi żyć między dziećmi, które
nie mają takich problemów jak ja, które żwawo biegają po olbrzymich
korytarzach? Moi rodzice postanowili zaryzykować. Nie wiedzieli
jednak do jakiej szkoły powinnam pójść, czy do takiej, która ma
oddziały integracyjne, czy do takiej, która ich nie ma, no i do której
klasy powinnam pójść, 1 czy 2? Co prawda skończyłam pomyślnie
klasę 1 w ośrodku, ale niepokojące było to, czy w 2 klasie nie będzie
mi trudniej się zaaklimatyzować. Przecież ta klasa już od roku się zna
a ja przyjdę nowa. Czy to dla mnie nie będzie zbyt duża zmiana? Pani
psycholog pracująca w ośrodku poradziła rodzicom, żebym poszła
do drugiej klasy, gdyż w przeciwnym razie musiałabym przez rok
uczyć się rzeczy, które już znam, a to mogłoby negatywnie wpłynąć
na moje chęci do nauki. Rodzice w pełni zgodzili się z panią psycholog. Ponieważ wtedy w moim mieście była jedynie pierwsza klasa
integracyjna, to już stało się jasne, że muszę pójść do szkoły masowej.
Rodzice wybrali szkołę, w której uczy moja mama. Jednak już po
paru dniach okazało się, że nie jest to zbyt dobre rozwiązanie. Cały
czas czekałam kiedy przyjdzie mama, nie interesował mnie kontakt
z rówieśnikami. W trakcie lekcji było wszystko dobrze. Gdy wiedziałam, że na danej przerwie nie będzie mamy – także. Potraﬁłam wtedy
nawiązać kontakt i dogadywać się z koleżankami z klasy. Rodzice
postanowili więc przepisać mnie do szkoły społecznej. I tak po dwóch
tygodniach nauki zmieniłam szkołę. Była ona dość mała: na piętrze
znajdowały się jedynie cztery klasy, a każda z nich liczyła nie więcej
niż 16 osób. W nowej sytuacji odnalazłam się dość szybko, choć nie
było to proste. Wtedy ( 1999 rok) mało mówiło się jeszcze o osobach
niepełnosprawnych i moi koledzy – a także trochę i nauczyciele - nie
wiedzieli, jak mnie traktować. Czułam to ich zakłopotanie, choć teraz
z perspektywy czasu widzę, że traktowali mnie bardzo dobrze, nie
czułam się w ich towarzystwie inna. Jednak w tej szkole było parę
problemów. Pierwszym z nich był brak przystosowania. Pomimo, iż
wtedy oprócz mnie uczyły się jeszcze dwie osoby niepełnosprawne,
budynek był niewygodny i niefunkcjonalny. Wynikało to częściowo
ze starego typu jego budownictwa - dawniej mieściły się tu koszary
wojskowe. Aby skorzystać z pomocy pielęgniarki lub wziąć udział
w lekcji informatyki musiałam przejść do innego budynku, pokonać wiele schodów w czasie krótkiej, pięciominutowej przerwy

(nie mówiąc już o spakowaniu się, ubraniu kurtki itp.) Na szczęście
mój niepełnosprawny kolega ze starszej klasy korzystał z pomocy
opiekuna zatrudnionego przez szkołę, często z jego pomocy korzystałam też i ja. Bardzo mi to ułatwiało funkcjonowanie w szkole
i zdobywanie wiedzy.
Inny rodzaj pomocy, np. uchwyty w ubikacji, zaczął pojawiać się
stopniowo, w miarę możliwości szkoły. Jednak te złe warunki miały
swoją dobrą stronę: byłam zmuszona do szybszego usamodzielnienia
i zmiany sposobu poruszania. Zrezygnowałam z chodzika – ciężko
było zmieścić się z nim w wąskich drzwiach – więc zaczęłam chodzić
o laskach. Pozwoliło mi to nabrać większego doświadczenia i odwagi
w chodzeniu. Poczułam się bardziej niezależna, gdyż nie ograniczały
mnie schody. Pamiętam, że miałam problem z punktualnością dojście do ubikacji i skorzystanie z niej zajmowało mi całą przerwę,
ponieważ chodziłam wtedy jeszcze bardzo niepewnie. Musiałam też
bardzo uważać na drzwi do sąsiednich klas, które czasem otwierały
się dość niespodzianie, a ja lądowałam na podłodze. A jednak miło
wspominam te chwile, gdyż co jakiś czas odkrywałam, że zdobywam
nowe umiejętności i wiele rzeczy wychodzi mi coraz lepiej.
Innym problem, z jakim się borykałam w szkole było moje
wolne tempo pisania. Dokuczało mi to zwłaszcza przy dyktandach.
Na szczęście moja pani rozumiała ten problem i dyktowała bardzo
powoli, powtarzała mi zdania, a czasem nawet pozwalała je opuścić. Warto tutaj podkreślić, że to były jedyne „fory”, bo jeśli chodzi
o ocenianie, to traktowana byłam na równi z resztą klasy. Było to
bardzo dobre, gdyż nie czułam, że dostaję te oceny „z litości”, mogłam
realnie ocenić swoje umiejętności w porównaniu z kolegami z klasy.
Gorsza ocena mobilizowała mnie do pracy, potem zazwyczaj przychodziła satysfakcja i radość, że jestem w stanie uczyć się tak, jak
inni! Takie same wymagania względem mnie były też dobre jeśli
chodzi o integrację z klasą. Pozostali uczniowie widząc, że jestem
taką samą uczennicą jak oni, tzn. dostaję zarówno dobre jak i złe
oceny traktowali mnie tak jak pozostałych swoich rówieśników.
Dość poważnym problemem, z jakim się zetknęłam w szkole
był język angielski. Moi koledzy uczyli się go już drugi, a niektórzy
trzeci rok i to cztery razy w tygodniu a ja wcześniej nie uczyłam się
go wcale. Było mi strasznie ciężko nadrobić te zaległości, musiałam
się uczyć podwójnie (bieżące lekcje i zaległości). Pani od angielskiego była bardzo wymagająca i mam do dziś wrażenie, że mało
wyrozumiała. To był ciężki rok a jednak na świadectwie z języka
angielskiego widniała 4. Było to dla mnie prawdziwe osiągnięcie!
To doświadczenie było trudne, ale i bardzo potrzebne: nauczyło
mnie znosić przeciwności, nie zrażać się niechęcią innych wobec
mnie oraz nauczyło, że choć nie każdy wysiłek bywa doceniony od
razu - warto się starać!
Dość ważnym dla mnie doświadczeniem pod koniec drugiej klasy
był wyjazd na „zieloną szkołę”. Pierwszy raz wyjeżdżałam bez mamy,
na dodatek „aż” na trzy dni, no i nie był to turnus rehabilitacyjny!
Bałam się, jak sobie poradzę, ale wychowawczyni wszystkim się
zajęła. Spotkała mnie wprawdzie niezbyt miła sytuacja, gdyż koleżanka, z którą miałam być w pokoju, nie chciała mieszkać ze mną.
Na szczęście jakoś się dogadałyśmy, było fajnie, a nawet dostałyśmy
nagrodę za najczystszy pokój! (Moja mama do dziś w to nie wierzy!)
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Problemy rodzinne spowodowały, że w szkole społecznej uczyłam
się tylko dwa lata, a do czwartej klasy zaczęłam chodzić do szkoły,
w której uczy moja mama. Warunki w tej szkole były zupełnie inne
niż w poprzedniej. Była ona większa, w moim skrzydle uczyło się 9
klas plus gimnazjum, liczebność klasy też była prawie dwukrotnie
wyższa. Jednak kiedy szłam do tej szkoły, bałam się nie wielkiego
korytarza i dużej ilości ludzi na nim, ale tego, jak zostanę przyjęta
przez klasę. Były to bardzo trudne lata: praktycznie przez całe te trzy
lata siedziałam w ławce sama, czasem byłam ignorowana przez klasę.
Często potrzebowałam pomocy przy przeniesieniu plecaka i z jednej
klasy do drugiej, ponieważ poszczególne lekcje odbywały się w różnych klasach. Wychowawczyni niezbyt ingerowała w relacje między
mną a innymi uczniami. (Jak się po paru latach okazało, chciała,
bym w ten sposób bardziej się usamodzielniła.) I rzeczywiście - nie
mam jej tego za złe, bo widzę, że te lata były mi bardzo potrzebne.
Ale oprócz smutnych chwil były też chwile radosne. Jedną z nich
był rajd szkolny. Bardzo się cieszyłam, że mogłam na niego pojechać
i być między moimi rówieśnikami.
Potem poszłam do gimnazjum. Znów pojawiły się obawy:
jaką będę miała klasę, jak zostanę przyjęta przez nowych kolegów. Pod tym względem było wszystko dobrze. Znalazłam super
koleżankę, z którą świetnie mi się rozmawiało i na pomoc której
zawsze mogłam liczyć. Pojawił się natomiast na nowo problem
z pisaniem. Z notatkami jakoś sobie radziłam, największa trudność
była przy sprawdzianach. Pisałam wolno i bardzo niewyraźnie.
Miałam opinię z poradni o tym, że powinnam mieć wydłużony
czas, jednak było to niemożliwe w praktyce: nie mogłam zostać
dłużej, żeby dokończyć sprawdzian, gdyż i ja i nauczyciel mieliśmy
kolejne lekcje. Pojawił się też problem z dysgraﬁą. Poszczególni
nauczyciele w różny sposób podchodzili do mojego problemu.
U niektórych pisałam normalnie tak jak reszta klasy, a w przypadku
trudności z odczytaniem, „służyłam pomocą”. Inni pozwalali mi
zaliczać sprawdzian słownie. Kiedy był sprawdzian, dostawałam
kartkę z pytaniami jak reszta klasy. Miałam chwilę, żeby spokojnie
je przeczytać i przemyśleć odpowiedzi. Potem razem z nauczycielką szłam na koniec sali i tam udzielałam odpowiedzi, które
zapisywane były na karcie sprawdzianu, przydzielane były punkty
i wystawiana ocena. Wszystko odbywało się przy klasie. Ściąganie
ode mnie było niemożliwe ponieważ odpowiedzi udzielałam bardzo
cicho, lecz mimo to klasa była mi wdzięczna, ponieważ mogli pisać
nie stresując się, że pani ich obserwuje. Taki sposób oceniania był dla
mnie najlepszy - byłam traktowana jak reszta klasy, nie miałam stresu
związanego z pisaniem, co często powodowało, że nie mogłam w pełni
zaprezentować swojej wiedzy, ponieważ nie pozwalał mi na to czas.
Miałam też taką nauczycielkę, która oceniła mój sprawdzian tylko
na podstawie tego, co zdołała przeczytać. Było to według mnie bardzo
niesprawiedliwe, ponieważ często byłam dobrze przygotowana
do sprawdzianu, miałam takie same odpowiedzi jak osoba, która
dostała 5, a ja dostałam, np. 3, tylko dlatego, że pani nie mogła mnie
przeczytać. Dysgraﬁa nie była moją winą, była moim problemem,
z którym mi było ciężko sobie poradzić. Taki sposób oceniania był
dla mnie krzywdzący i zniechęcał mnie do dalszej nauki.
Tradycją mojego gimnazjum był bal absolwenta dla klas trzecich,
który - podobnie jak studniówka - rozpoczynał się polonezem.
Ja również chciałam zatańczyć tego poloneza, jednak wiedziałam, że
jest to bardzo trudne do zorganizowania, a wręcz niemożliwe. Mama
postanowiła porozmawiać o tym z panią, która nas uczyła tańczyć.
Okazało się, że wszyscy nauczyciele myśleli nad tym, jakby mi pomóc
w realizacji tego marzenia. Mieli różne pomysły, np. żebym zatańczyła z jakimś nauczycielem od w-fu, jednak doszli do wniosku, że
to tylko może podkreślić różnicę między mną a resztą absolwentów.
W końcu zatańczyłam poloneza tak jak dyrekcja - do zakrętu, bez
następujących później ﬁgur i różnych układów choreograﬁcznych,
jednak mimo to strasznie się z tego cieszyłam. Byłam wdzięczna
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nauczycielom, że umożliwili mi ten taniec i nie dziwili się, że ja też
chciałam uroczyście rozpocząć bal. Potem dowiedziałam się, że klasa
była przeciwna temu co robię, nie rozumiała po co mi to, bała się,
że się przewrócę i będzie to źle wyglądać na kasecie. Jednak kiedy
widzieli moje szczęście z tego, że mogę tak jak oni zatańczyć poloneza,
byli szczęśliwi razem ze mną. To doświadczenie nauczyło mnie, żeby
nie przejmować się tym, co myślą inni na mój temat, lecz robić to,
co uważam za słuszne i żebym była zadowolona.
Następnie przyszedł czas na liceum. Wiedziałam, że to już
poważna sprawa i mogę mieć problemy coraz większe. Nie wiedziałam, jak sobie poradzę z poruszaniem, ponieważ szkoła była dość
rozległa (trzy poziomy), część lekcji odbywała się w innym budynku
szkoły. Już pierwszego dnia problem ten został rozwiązany. Kiedy
szłam po schodach nieco przestraszona jak to będzie, podeszła do
mnie pani dyrektor i spytała, czy nie chciałabym mieć tak dostosowanych sal, żeby wszystkie były w jednym budynku i na jednym
piętrze. Przez wszystkie lata nauki pani dyrektor tak układała plan,
żebym nie musiała co godzinę zmieniać sali albo przechodzić do
innego budynku. Problem dysgraﬁi też nie był taki straszny jak
myślałam. Nauczyciele rozumieli i byli na ogół tolerancyjni, czasami
pozwalali mi coś zaliczyć słownie. Największy problem był z polskim,
moim przedmiotem kierunkowym. Polonistka wymagała, abyśmy
sami robili bardzo dokładne notatki z lekcji, co w moim przypadku
było niewykonalne. Pani pozwoliła, żeby moje notatki były krótsze
a w późniejszych latach pozwoliła mi przynosić dyktafon i nagrywać
lekcję a notatki robić na komputerze w domu.
Nie wszyscy jednak byli tak wyrozumiali. Jeden z nauczycieli
wymagał wszystkich notatek na bieżąco. Przepisywałam więc
w domu to, czego nie zdążyłam na lekcji, co było o tyle trudne, że nie
zawsze mogłam pożyczyć od kogoś zeszyt, lub nie miałam czasu, żeby
to robić. Pan ten bardzo też lubił organizować wycieczki. Kiedy pytał,
kto chce pojechać na wycieczkę, dodawał: „oczywiście z wyjątkiem
Natalii”. Cały czas podkreślał jakim utrudnieniem jest dla niego,
to, że uczymy się nie na tym piętrze, gdzie on ma swoją pracownię.
Czułam się z tymi dwiema rzeczami fatalnie. Izolowało mnie to od
klasy i zniechęcało do nauki, zwłaszcza, że często podczas oceniania
mnie pan mówił. „jak na twoje możliwości to ...(ocena)”. Ale mimo
wszystko naukę w tej szkole wspominam dobrze, zwłaszcza że
pewnego dnia spotkała mnie miła niespodzianka. Bardzo chciałam
pojechać na pielgrzymkę maturzystów na Jasną Górę. Wychowawczyni – zapewne w trosce o moje bezpieczeństwo -postawiła pewne
warunki, które było ciężko spełnić. Postanowiłam nie jechać, ale
gdy dowiedziały się o tym koleżanki z klasy, jedna z nich poszła
do wychowawczyni i powiedziała, że klasa chce, żebym ja jechała
i w wyniku tej rozmowy mogłam pojechać. Doświadczyłam, że
jestem częścią klasy, należę do niej, koledzy mnie akceptują. Było
to wspaniałe uczucie!
Na zakończenie liceum czekała mnie matura. Moja dysgraﬁa nasiliła się i było niemożliwe, żebym pisała ją ręcznie, tak jak gimnazjalne
testy kompetencji. Dyrekcja zaproponowała mi dwa rozwiązania:
pisanie na komputerze lub pracę z nauczycielem wspomagającym.
Była to dla mnie nowa sytuacja, więc miałam wiele pytań odnośnie
tego, jak to będzie wyglądać. Ponieważ byłam pierwszym uczniem,
który będzie pisać w ten sposób, aby nie przeoczyć jakiegoś ważnego elementu procedury, aby rozwiać wątpliwości, dyrekcja często
musiała dzwonić do Krakowa, do komisji egzaminacyjnej. Jednak
nigdy nie wyczułam zniecierpliwienia, czy obojętności. Pytano
mnie wielokrotnie, czy już na pewno wszystko wiem, czy wszystko
jest już jasne.
Matura pod względem dostosowania przebiegła super. Cały czas
czułam duchowe wsparcie dyrekcji i nauczyciela wspomagającego.
Bardzo mi to pomagało.
Teraz czekam na wyniki mojej matury. Jeśli będą one wystarczająco dobre, chciałabym studiować historię na KUL-u. Nie boję się już,
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jak zostanę przyjęta przez innych, ponieważ żyję i funkcjonuję już
wśród osób w pełni sprawnych od ponad 10 lat i w różnych sytuacjach musiałam się odnaleźć i nieźle mi się to udawało. Boję się
jedynie poruszania po mieście. Kiedy rok temu byłam we Francji,
widziałam świetnie przystosowane autobusy – wszystkie!!!. Gdy
nacisnęło się guziczek przy wejściu,„wyjeżdżała” platforma, po której
bez problemu można było wjechać wózkiem do środka. Zresztą,
zanim nacisnęło się guziczek, kierowca sam uruchamiał odpowiedni
mechanizm! Poruszanie się po Paryżu i okolicach autobusem, pociągiem czy metrem nie stanowi dla osoby niepełnosprawnej żadnego
problemu. Niestety, nie można tego powiedzieć o Polsce. Miejmy
nadzieję, że już niedługo to się zmieni, a do tego czasu jakoś sobie
przecież poradzę.
Patrząc na cały proces mojego kształcenia, widzę, jak bardzo
wiele nauczyłam się w ośrodku dla dzieci niepełnosprawnych. Jak
wielkie znaczenie miała nauka i ćwiczenia prowadzone przez dobrze
przygotowanych, cierpliwych pedagogów, psychologów, logopedów

i rehabilitantów, którzy wolni byli od niepokoju, poczucia zagubienia,
niepewności, jakie czasem były udziałem moich rodziców. Myślę
jednak, że w odpowiednim czasie rozpoczęłam zdobywanie wiedzy
w masowej szkole, gdyż z każdym rokiem byłoby mi trudniej odejść
od tych wszystkich miłych, ciepłych, serdecznych pań Jadź, El, Ań
i panów Piotrków, Irków, Andrzejów. Moje obawy byłyby coraz
większe i trudniejsze do pokonania. Cieszę się też, że nie uczyłam
się w szkole integracyjnej. Znam siebie i wiem, że chętnie korzystałabym z pomocy wszędzie tam, gdzie byłoby to możliwe i być
może nigdy nie musiałabym zmierzyć się z trudnymi sytuacjami.
Być może do tej pory nie wiedziałabym, że mogę sobie poradzić
z tyloma problemami i trudnościami. Być może nie miałabym tego
zaufania do samej siebie i do tego, że będę sobie w stanie poradzić,
a w najgorszej sytuacji zawsze znajdzie się ktoś, komu można będzie
zaufać, poprosić o pomoc i taką pomoc – nie wymuszoną, nie urzędowo nakazaną – otrzymać.

Marek Miklewicz

Moja droga do celu
Nazywam się Marek Miklewicz, mam 22 lata i mam mózgowe
porażenie dziecięce. Przeszedłem przez szczeble edukacji począwszy od szkoły podstawowej, przez gimnazjum, liceum, a na szkole
policealnej zakończonej tytułem technika informatyka kończąc.
W poniższym tekście, bogatszy o doświadczenie nabyte przez lata
edukacji, w szczególności te spędzone w liceum i szkole policealnej,
chciałbym podzielić się swoimi przeżyciami, które miałem przez cały
ten czas, a także przekazać pewne rady dla osób, które, podobnie jak
ja kiedyś, stają teraz przed koniecznością zmiany otoczenia i wyboru
dalszej drogi kształcenia.
Zacznę może od samego początku to znaczy od tego, że jak
każdy człowiek w wieku ośmiu lat poszedłem do pierwszej klasy
szkoły podstawowej. Swoją edukację od tego momentu począwszy
a skończywszy na III klasie gimnazjum, odbywałem w ośrodku „Krok
za Krokiem” w Zamościu, którego przez wiele lat byłem wychowankiem, i do którego to ośrodka w ramach współpracy przychodzili
nauczyciele z pobliskiej szkoły podstawowej a potem gimnazjum.
Na temat tego okresu mogę powiedzieć, że był to dla mnie jeden z najwspanialszych momentów w życiu. To w ośrodku poznałem wielu
wspaniałych ludzi, z którymi do tej pory utrzymuję kontakt i to tu
dzięki wsparciu wielu życzliwych mi osób otworzyłem się na innych
i na otaczający mnie świat i nie waham się powiedzieć, że lata tam
spędzone miały wpływ na to jaki jestem dzisiaj i jak postrzegają
mnie inni. Dodam tylko, że do tej pory lubię odwiedzać to miejsce
choćby po to, by zobaczyć znajome twarze i spotkać się ze znajomymi.
Niestety okres gimnazjum szybko minął i musiałem postanowić co
dalej. Ponieważ z mojego rocznika oprócz mnie była w klasie tylko
jedna osoba, a dla dwóch osób nikt nie zgodzi się utworzyć klasy,
miałem dwie opcje, albo poczekać ten rok w domu i dołączyć za rok
do pierwszej klasy razem z młodszymi kolegami i koleżankami, albo
też odejść z ośrodka i spróbować swoich sił w szkole razem z ludźmi
sprawnymi. Postanowiłem wybrać tę drugą możliwość i uczyć się
w liceum poza ośrodkiem.
Nie było to łatwe, tu, w ośrodku znałem ludzi, znałem panujące
stosunki, a przede wszystkim wiedziałem, że zawsze mogę na kogoś
liczyć, czy to w sprawach pomocy w nauce, czy to w kwestii pomocy
w prozaicznych czynnościach, jak wypakowanie książek, zapisanie
notatek w razie potrzeby, czy choćby pomoc w dotarciu do WC. Tam
natomiast, w nowej szkole szedłem w zupełnie nieznane środowisko,
nie wiedziałem co zastanę, jaką będę miał klasę, czy będę mógł

liczyć na pomoc kolegów i nauczycieli, no i oczywiście, czy dam rade
w tej nowej sytuacji. Dodatkowo 10 lat spędzonych w ośrodku zrobiło
swoje i nie chciałem opuszczać tego miejsca, skoro wiążę z nim tak
miłe wspomnienia, no ale jednak decyzję już podjąłem i nie chciałem
się wycofać w ostatniej chwili.
Po okresie wakacji poszedłem na rozpoczęcie roku do nowej szkoły,
tu po raz pierwszy zobaczyłem jak wyglądają szkolne ławki. Tak, tak,
to nie żart, gdy chodziłem do ośrodka, większość osób była na wózkach, a inni siedzieli na specjalnych krzesłach przy stołach ani trochę
nie przypominających tradycyjnych ławek spotykanych w szkołach. Poznałem też swoją wychowawczynię, bardzo sympatyczną
panią, która zapewniła mnie, że jeśli tylko będę się uczył to nie mam
czego się obawiać, bo nauczyciele są bardzo pomocni a i klasa na
pewno okaże się przyjazna.
Szczerze powiem, że bywało różnie, przede wszystkim muszę podkreślić, że wychowawczyni bardzo się starała, na jednej z pierwszych
godzin wychowawczych opowiedziała klasie o mnie, prosiła innych
by w miarę swoich możliwości starali się mi pomóc, jak również,
mówiła abym ją informował, czego mi potrzeba. Wychowawczyni
stworzyła nawet klasie możliwość odwiedzenia ośrodka „Krok za
Krokiem”, by mogli oni poznać inną młodzież niepełnosprawną
i zobaczyć ich sposób pracy. Od tej strony zatem było wszystko
w porządku, jednak co do samej klasy, no tu niestety było gorzej i nie
będę szczędził słów krytyki. Z całej klasy o ile pamiętam było nas 11
czy 13 osób może z dwiema, lub trzema utrzymywałem jakiś kontakt,
w tym tylko z jedną byłem w naprawdę koleżeńskich stosunkach.
Reszta klasy albo traktowała mnie obojętnie, co jeszcze w miarę
potraﬁę zrozumieć, trudno bowiem oczekiwać, że każdy będzie mnie
uwielbiał i nosił na rękach, jednak część osób była do mnie nastawiona po prostu wrogo. Jak to się objawiało? Po prostu poproszenie
o jakąś drobną przysługę było problemem i kończyło się w najlepszym wypadku odpowiedzią: nie, nie mam czasu, w najgorszym
zaś: oj weź się…. Nie mówię tutaj, że wszyscy byli źli i nieuprzejmi ale
niestety zdarzały się przypadki odmowy w najprostszych sytuacjach,
jak choćby prośba o kupienie mi czegoś do jedzenia na przerwie
skierowana do osoby, która właśnie do takiego sklepu wychodziła,
czy odmowa gdy poprosiłem by podwieźć mnie do łazienki również
w czasie przerwy. Takich przypadków jakie opisuję było całkiem
sporo i nie były to jakieś odosobnione incydenty. Podobnie sprawa
się miała jeśli chodzi o pomoc przy odpisywaniu notatek z lekcji,
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mało było osób, po za tymi kilkoma, o których wspomniałem na
początku, które byłyby na tyle życzliwe by mi użyczyć zeszytu
gdy nie zdołałem zanotować czegoś w czasie lekcji. Czasem nawet
dochodziło do absurdów i części notatek po prostu nie miałem, część
była niekompletna lub błędna, bo pisana na szybko w czasie lekcji
na laptopie, a część pisali mi sami nauczyciele w zeszycie, wykręty
natomiast przy odmowie pomocy były naprawdę pomysłowe i teraz
z perspektywy czasu mogę się z tego pośmiać, a to, że ja piszę piórem
i dlatego nie, a to, że mnie nie rozczytasz a, to że ktoś nie ma czasu
bo sam musi napisać i wiele innych bzdur.
Skoro wcześniej wspomniałem o nauczycielach przy okazji pisania notatek teraz chciałbym to nieco rozwinąć, większość nauczycieli
była w stosunku do mnie usposobiona pozytywnie i traktowali mnie,
na równi z innymi uczniami, jedyne zgrzyty jakie występowały były
spowodowane przez nauczycielkę informatyki, która na pierwszej
lekcji nie znając moich możliwości, na moją prośbę o przygotowanie
mnie do matury z tego przedmiotu stwierdziła, że nie mam najmniejszych szans na zdanie matury. Dlaczego? Do dziś nie wiem, chyba to
była standardowa odpowiedź udzielana każdemu. Inne nieprzyjemne
sytuacje miały miejsce na matematyce, jednak wynikały one z niezrozumienia przez nauczycielkę matematyki problemów związanych
z działaniami na liczbach u osób z moim schorzeniem, natomiast po
wyjaśnieniu istoty problemu sytuacja uległa diametralnej zmianie.
Inną niedogodnością, która zasługuje na uwagę były lekcje historii.
Nie dlatego, że nie radziłem sobie z przedmiotem i był problem
z ocenami, przeciwnie, do tej pory interesuję się historią, jednak
tego przedmiotu uczyła mnie starsza osoba, która sprawdzała moją
wiedzę jedynie ustnie i by mieć ciszę i spokój zawsze prosiła klasę
o wyjście na korytarz podczas gdy ja odpowiadałem. Było to często
powodem konﬂiktów między mną a resztą klasy, ponieważ uważali
oni, że ja mam łatwiejsze pytania niż oni i stąd moje lepsze oceny
z tego przedmiotu, w stosunku do niektórych z innych osób. Dodam
tylko, że wydarzenia i sytuacje, które opisałem powyżej miały miejsce
tylko w I klasie liceum.
Dojście do tego, aby znaleźć jakieś rozwiązanie, które pozwoliłoby
klasie zaakceptować mnie, a mnie skupić się na nauce zamiast na
tym jak się zachowywać w klasie, by kogoś nie urazić, wymagało
dobrych kilku miesięcy. Niestety kiedy gdzieś tak w połowie roku
odnalazłem się w klasie i atmosfera zaczęła być w miarę przyjemna,
niedługo po tym nastąpił koniec roku i nadeszły wakacje.
Po dwóch miesiącach odpoczynku przyszedłem do szkoły
z nastawieniem, że teraz może być już tylko lepiej ale spotkała mnie
kolejna niemiła niespodzianka, otóż okazało się, że moja dawna
klasa została rozwiązana, do końca nie wiem dlaczego, w każdym
razie miało być lepiej. Efektem tych zmian było to, że większość osób
z mojej dawnej klasy zostało przeniesionych do nowoutworzonej
klasy, a inni, w tym i ja, zostali włączeni do istniejącej już klasy i tu
dopiero zaczęły się schody. W mojej poprzedniej klasie wszyscy
zaczynaliśmy od zera, w zasadzie nikt nikogo nie znał, z małymi
wyjątkami. Teraz traﬁłem do ludzi, którzy znali się już rok i było mi
niesamowicie ciężko się przebić. Problemy, które opisałem wyżej
nadal występowały, a co więcej pojawiły się nowe. Po raz kolejny
ludzie nie mieli jakiejkolwiek wiedzy na temat mojej choroby, a co
gorsza wraz ze zmianą klasy zmienili mi się również nauczyciele.
Moja nowa wychowawczyni stwierdziła, że jestem prawie dorosły
i sam sobie muszę poradzić z problemami, więc tym razem nie
otrzymałem żadnej pomocy poza pięknymi, ale pustymi słowami
o dobrej woli nauczycieli, z ust nowej wychowawczyni. Tu miałem
nawet często problem by znaleźć się na lekcji bo, gdy sala lekcyjna
była na piętrze nie mogłem znaleźć kilku osób, którzy chcieliby
pomóc mi dostać na górę. Jedynym plusem kolejnych dwóch lat,
aż do matury, było to, że po zmianie nauczycieli nie było więcej tak
dużych problemów z matematyką, o których pisałem wyżej. Jednak
reszta problemów pozostała. Ponadto tutaj pojawił się jeszcze jeden
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problem, z którym wcześniej się nie zetknąłem. Mam na myśli wytykanie niepełnosprawności. Wyglądało to tak, że przy odpowiedziach,
kiedy pojawiały się nerwy i pojawiała się spastyka, w klasie dało się
słyszeć śmiech, gdy ludzie widzieli jak to może mnie wysztywnić,
a co ciekawsze wielu nauczycieli nie interweniowało w takich sytuacjach. Nie wiem czy dlatego, że naprawdę nic nie widzieli, czy nie
chcieli interweniować.
Pomimo tych wszystkich niepowodzeń przystąpiłem do matury.
Jednak pojawiły się znów problemy, tym razem natury technicznej
i organizacyjnej, powodowało to dodatkowy stres, który i tak już był
zważywszy, że to w końcu egzamin dojrzałości. Pierwszy problem
pojawił się już na etapie matury próbnej z języka angielskiego. Otóż
jako, że mam problemy z pisaniem musiałem skorzystać z pomocy
asystenta. Dyktowałem tekst, zamiast go pisać, a także tekst był mi
czytany, ze względu na to, że mam też problemy ze wzrokiem. Problem w tym, że asystent, który miał mi pomagać znał angielski na
poziomie niewystarczającym do tego bym mógł płynnie dyktować
tekst – byłem zmuszony dyktować tekst tak jakbym czytał go po
polsku, a nie po angielsku, a tekst, który miałem czytany brzmiał
podobnie. Pomimo tych problemów jakoś udało mi się zaliczyć
próbny egzamin. Na szczęście na właściwym egzaminie był dobrze
przygotowany asystent, jednak pojawił się inny problem, ponieważ
sprzęt rejestrujący materiał w trakcie egzaminu odmówił posłuszeństwa przez to część egzaminu stanowiło tylko to co podyktowałem
asystentowi, jednak bez głosowego zapisu tego co dyktowałem. Mogło
to stanowić podstawę do unieważnienia egzaminu. Na szczęście tak
się nie stało i wszystkie egzaminy zostały zaliczone.
Po maturze przyszedł czas na decyzje odnośnie tego co chcę
w życiu robić, ponieważ interesuję się informatyką postanowiłem
wybrać szkołę policealną i kierunek technik informatyk. Tutaj było
zupełnie inaczej niż w liceum, przede wszystkim dlatego, że miałem
już za sobą liceum i wiedziałem czego mogę się spodziewać. Po za
tym idąc do szkoły policealnej szedłem tam ze świadomością, że mam
wiedzę, o kierunku, na który chcę uczęszczać. Co więcej kierunek ten
jest zgodny z moimi zainteresowaniami, więc decydując się na ten
kierunek byłem świadom, że wybierając go nie będzie to dla mnie
zwykła nauka ale sposób na poszerzenie wiedzy z dziedziny, która
stanowi moją pasję. Już po krótkim czasie zauważyłem, że mam rację
i, że tak jak przewidywałem jest to sposób na poszerzanie swoich
zainteresowań. Ponadto ludzie, którzy byli na tym kierunku razem
ze mną zachowywali się wobec mnie przyjaźnie i zawsze mogłem
liczyć na ich pomoc, a co więcej, dzięki temu, że mam wiedzę na
tematy tam poruszane, udało mi się zyskać szacunek wśród innych
i pokazać, że fakt, iż jestem niepełnosprawny ﬁzycznie, nie umniejsza
mojej wiedzy na dany temat.
Nie mogę też nie wspomnieć o tym, jak wielki wysiłek włożyli
moi rodzice w to, bym mógł przejść przez całą drogę swojej edukacji. Nieoceniona była pomoc przy odrabianiu prac domowych i to
już od najmłodszych lat, kiedy uczyłem się czytać i pisać. Później
w starszych latach bardzo istotne było dla mnie, że rodzice czytali
mi lektury szkolne i materiały, które dostawałem na lekcjach, kiedy
ja sam nie dawałem rady, ze względu na problemy ze wzrokiem.
W czasach liceum, kiedy nastąpił dla mnie ciężki okres, zawsze
starali się mi pomóc. Czasem miałem wszystkiego dość i najchętniej
w takich momentach opuściłbym szkołę, jednak zawsze mogłem
liczyć na słowo otuchy, co dawało mi siłę by kontynuować naukę.
Ważna też była rozmowa rodziców z nauczycielami, tak aby wyjaśnić problemy, które miały wpływ na moje wyniki w nauce, i które
powstały na skutek mojej niepełnosprawności. Wreszcie muszę też
podkreślić, że tylko dzięki wsparciu rodziców mogłem uczęszczać do
szkół, gdyż to Oni, dzień za dniem przez wszystkie lata mojej nauki
odwozili mnie z domu do szkoły i przywozili ze szkoły do domu gdy
skończyły się lekcje. Za całą pomoc i zaangażowanie pragnę w tym
miejscu gorąco Im podziękować.
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Na koniec chciałbym powiedzieć, że mimo niepowodzeń i nieporozumień zwłaszcza w czasie gdy byłem uczniem liceum to gorąco
zachęcam innych by nie bali się wyzwań związanych ze zmianą szkoły
i otoczenia. Pamiętajmy tylko, że nigdy nie należy się poddawać
i trzeba starać się dążyć do wyznaczonego celu i mimo, że życie nie
zawsze jest usłane różami to osobiście czerpię przyjemność z faktu,
że udało mi się zrealizować to co osiągnąłem chociaż nie było łatwo.
Obecnie zgodnie ze swoimi zainteresowaniami pracuję jako projektant stron internetowych, ponadto nadal interesuję się historią,

a w szczególności okresem II wojny światowej, historią związaną
z obozami koncentracyjnymi oraz historią najnowszą. Inne dziedziny,
które mnie interesują to literatura, szczególnie powieści sensacyjne,
detektywistyczne, kryminały oraz literatura sci-ﬁ. W kręgu moich
zainteresowań znajduje się również biologia, medycyna i genetyka.
Gdyby ktoś chciał się ze mną skontaktować to zachęcam skorzystać z jednej z możliwości: poprzez komunikator skype – mój login
to marson, używając komunikatora Gadu-Gadu – mój nr to 1249775
lub e-mailowo pod adresem Marek@space.pl

Stanisław Paweł Pilch – nauczyciel Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zamościu

AbleDay
W sobotę, 28 marca 2009 roku w Zespole Szkół nr 109 w Warszawie przy ul. Białobrzeskiej 44 odbył się AbleDay: inspirujący pokaz
urządzeń i innych pomocy dedykowanych osobom z poważnymi
zaburzeniami w komunikowaniu się, oferowanych przez firmę
AbleNet, a dostępnych w Polsce dzięki ﬁrmie Harpo z Poznania.
Pokaz poprowadzony został przez Adama Winga ze Stanów Zjednoczonych, przedstawiciela ﬁrmy AbleNet.
Adam Wing jest wiceprezesem ds. międzynarodowych w AbleNet Inc. Posiada 13 letnie doświadczenie w pracy z wykorzystaniem
komunikacji alternatywnej (AAC). Jego wykształcenie to: studia nad
nauką języka, szkoleniem, tworzeniem produktów, PR i informacją
o pomocach technologicznych dla osób niepełnosprawnych. Brał
udział i prowadził prezentacje na setkach konferencji i targów, szkolił
tysiące pedagogów, specjalizuje się w wyszukiwaniu i zastosowaniu
najlepszych pomocy technicznych.
AbleNet – Prawie 25 lat pomaga osobom niepełnosprawnym,
pedagogom i rodzicom osiągnąć sukces edukacyjny przy użyciu
technologii. Tworzy i produkuje urządzenia technologii wspomagania, materiały do nauczania i szkolenia dla szkół: przyciski, pomoce
komunikacyjne, do sterowania otoczeniem oraz do zastosowania
w nauczaniu itp.
Celem AbleNet jest inspirowanie zabawy i nauki oraz umiejętności komunikacyjnych u osób
niepełnosprawnych.
Produkty AbleNet:
• Wspomagają nauczycieli, opiekunów, rodziny i uczniów niepełnosprawnych.
• Wspomagają niezależność.
• Motywują do (współ)pracy.
• Dostarczają widocznych wyników pracy świadczących o postępach.
• Budują umiejętności czytania i pisania oraz uczenia się.

Adam Wing, zaprezentował nie tylko sam sprzęt, ale przede
wszystkim wiele pomysłów na jego zastosowanie w domu i w placówkach. Pokaz był adresowany do wszystkich, którzy pragną
profesjonalnie pomagać osobom z trudnościami w komunikowaniu
się, zwłaszcza do tych, które dotąd jeszcze nie używały urządzeń
w szerokim zakresie i szukają inspiracji, podpowiedzi, sprawdzonych
pomysłów.
Podczas AbleDay zaprezentowane zostały następujące produkty
AbleNet:
Notatnik Talking Symbols™ - Głos na wszystko!
Notatnik Talking Symbols pozwala nauczycielom przypisać mowę
do obiektów i miejsc w klasie. Jest to zabawowa droga do poznania
mowy i świata wokół nich.
•
•
•
•
•

10 sekund czasu nagrywania
Obszar aktywacji 5 x 5 cm
Kieszeń na symbole
Aktywacja przez lekki nacisk
Wymienne baterie

• Można ponownie nagrać
• Mocowanie magnesem (w środku) lub na rzepy

W klasie można go wykorzystać na wiele sposobów:
•
•
•
•
•
•

Instrukcje do zadań na środku
Mówiący rozkład dnia
Mówiące obrazy
Mówiące zdjęcia
Mówiące tablice informacyjne
Przypomnienia
– rzeczy do zrobienia
– zadania

Big/little Mack
• Jeden komunikat
•
•
•
•

120 sekund
Włącznik zabawek
Zewnętrzny przycisk
Pochylona podstawa

Big/little Step-by-step
•
•
•
•
•

Komunikaty sekwencyjne
120 sekund
Włącznik zabawek
Zewnętrzny przycisk
Pochylona podstawa

iTalk2
•
•
•
•
•

Dwa komunikaty
60 sekund każdy
Włącznik zabawek
Zewnętrzny przycisk
Pochylona podstawa

SuperTalker™ - komunikator progresywny
•
•
•
•
•
•
•

16 minut pamięci
8 poziomów/8 nakładek
Wybierany format 1, 2, 4 lub 8 ramek
8 gniazd do przycisków
4 ramki i miejsce na ich przechowywanie
Sekwencyjny dostęp do komunikatów
Dwa gniazda do zabawek

Rośnie z Twoim uczniem!
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Skanujący komunikator FL4SH™
Funkcje ogólne:
• Widoczne podświetlenie ramek
• Automatyczne rozpoznawanie nakładek
• 16 minut nagrania
– rozszerzane dodatkowymi modułami pamięci
• 3 tryby skanowania:
– automatyczny
– krokowy
– krokowy dwuprzyciskowy
• Regulowany czas kroku i przytrzymania
• Dźwiękowa informacja o:
– komunikacie
– zachęcie
– kroku
• Osobne sterowanie głośnością zachęty
• Gniazdo słuchawek/głośnika
• Wbudowany pojemnik do nakładek
• Zmienny kąt pochylenia
• Gniazda zabawek (1) i przycisków (4)
• Zewnętrzne gniazdo komunikatów
– Działa jak Step-by-Step

Kilka pomysłów na komunikację...
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wielkość nadajnika: 76 x 102 x 51mm
Wielkość odbiornika: 76 x 51 x 25mm
Śr. obszaru aktywacji: 64mm
Nacisk: 65g
Masa: 249g

Impulse™ przycisk Bluetooth®
• Impulse to elektroda EMG (Elektromiograﬁczna), rozpoznająca małe
skurcze mięśni. Dzięki

opatentowanej technologii Impulse wyczuwa i wysyła bezprzewodowo sygnał EMG do odbiornika Bluetooth (załączonego). Specjalne
oprogramowanie przekształca ten sygnał na taki, jak w zwykłym
przycisku. Dzięki możliwości połączenia tego bezprzewodowego
urządzenia z oprogramowaniem AAC, np. klawiaturą wirtualną,
(najmniejszym ruchem mięśni) można sterować komputerem.
Produkty do pracy z komputerem
RockTM
Mysz – joystick

Lista zakupów
Czytanie opowiadania
Głosowanie na przewodniczącego klasy
Wskazówki na zadania zawodowe
Opowiadanie o wczorajszych zajęciach
Opowiadanie o tym, co robiłem w szkole
Rozpoczynanie konwersacji
Wybory
Śpiewanie piosenek lub recytowanie wierszy
Prezentacje szkolne
Informacje o sobie
Zapisywanie zadań domowych
Odczytywanie przepisów i recept

WaveTM
Mysz rolkowa – TrackBall

Sprawstwo

CruiseTM
Touchpad – mysz dotykowa

• Przycisk to interfejs pomiędzy niepełnosprawnym a obiektem, którym
chce sterować.
• Obiektem może być komputer, zabawka, radio, magnetofon, mikser lub
inne urządzenie.
• Przyciski mają różne wielkości, kształty, czułość (wymagany nacisk) i są
wykonane z różnych materiałów.

Jelly Beamer™ przycisk bezprzewodowy
• Zawiera jeden nadajnik i jeden odbiornik
• Odbiornik może być podłączony do dowolnego urządzenia z gniazdem
do przycisków
• Słyszalny klik
• Nadajnik działa w odległości do 9 metrów
• Gniazdo dodatkowego przycisku na nadajniku
• Dostępne w 6 kolorach
• Wielkość nadajnika: 76 x 102 x 51mm
• Wielkość odbiornika: 76 x 51 x 25mm
• Śr. obszaru aktywacji: 64mm
• Nacisk: 65g
• Masa: 249g

Jelly Beamer™ z bezprzedowodą blokadą i timerem
(SLAT)
Posiada wszystkie funkcje Jelly Beamera, a ponadto cztery dodatkowe tryby:
• Bezpośredni – urządzenie jest włączone tak długo, jak przyciśnięty jest
przycisk
• Timer s – urządzenie jest uruchomione przez 1 to 60 sekund po przyciśnięciu
• Timer min - urządzenie jest uruchomione przez 1 to 60 minut po przyciśnięciu
• Blokada – jedno przyciśnięcie włącza, a następne wyłącza urządzenie
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•
•
•
•
•

Wireless WaveTM
Bezprzewodowa mysz rolkowa - TrackBall

Clevy KeyboardTM
Klawiatura o podstawowych kolorach i dużych opisach

Interfejs USB z QuizWorks

Sterowanie otoczeniem
Sterowanie otoczeniem w życiu codziennym pozwala na niezależność i poczucie sprawstwa.
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Dodatkowesystemysterowania
Systemy bateryjne z blokadą i timerem
Blokada przycisku i timer (SLAT)
– Prosty system do sterowania
urządzeniami bateryjnymi.
Pozwala na uzyskanie trzech
dodatkowych trybów sterowania:
– Timer s (1-60 sekund)
– Timer min (1-60 minut)
– Blokada
System jest dostępny do pracy
z jednym, lub dwoma przyciskami.
Urządzenie PowerLink® 3
•
•
•
•
•

Łatwe w użyciu
Bezpieczny dostęp do gniazdek elektrycznych
Moc 1700 wat
Cztery tryby sterowania
Cztery gniazda wyjściowe

Lingo – pomoc komunikacyjna do nakładania
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dla osób mówiących i niemówiących
Do komunikacji i jako przypomnienie lub zachęta
Mały, lekki i przenośny
Do trzymania w ręku, na pasku w pasie, na ramieniu lub szyi
7 pojedynczych komunikatów (po 25 s)
1 edytowalny komunikat sekwencyjny (60 s)
Informacja świetlna LED
Gniazdo słuchawek
Zasilane akumulatorem z wyłącznikiem
Wodoodporne
Wielkość: 64 x 133 x 26 mm
Obszar aktywacji: Osiem
18 mm okrągłych przycisków
• Nacisk: 142-284 g
• Masa: 128 g

Nakładki do symboli
2, 4 i 8 szt.

All-Turn-It® spinner z nakładkami

•
•
•
•

Losowy wybór
Podwójne plansze pozwalają na dwa wyniki za jednym uruchomieniem
Wbudowany przycisk
Gniazdo do zewnętrznego przycisku

Pomysły:
• Wybór niedźwiedzia do zabawy w Starego Niedźwiedzia (np. z użyciem
zdjęć uczniów)
• Tworzenie zadań liczbowych
• Używanie wyrazów i liter do zadań literowych
• Wybór zabawy lub zadania
• Wybór tematu dyskusji

Można stworzyć własną nakładkę, lub żyć gotowej.
Automat do odwracania kartek Flip™
•
•
•
•
•
•

Odwracanie jednej lub pięciu stron od razu
Regulowany czas skanowania/reakcji
Praca z książkami i czasopismami
Regulowany statyw i rączka
W komplecie Jelly Bean Switch®
Dokładność 96%

Organizatorem prezentacji ﬁrmy AbleNet było Stowarzyszenie
„Mówić bez słów”, które obchodzi w tym roku urodziny 10 lat
istnienia i tak oto rozpoczyna obchody swego Jubileuszu.
Zespół Szkół Specjalnych nr 109 w Warszawie, gospodarz
spotkania, otrzymał od ﬁrmy AbleNet darowiznę – Jelly Beamer
- komunikator bezprzewodowy tej ﬁrmy.
Firma Harpo, współorganizator spotkania, wystawiła swoje stoisko, gdzie można było obejrzeć i zakupić sprzęt do porozumiewania
się oraz inne produkty.
AbleDay był bardzo udany!! Adam Wing przedstawił wiele
pomysłów na wykorzystanie urządzeń AAC.
Materiały do artykułu, dzięki uprzejmości ﬁrmy Harpo pochodzą
ze strony: http://harpo.com.pl/ableday.pdf

Małgorzata Gorący
Koordynator programu „TRENER”
Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych

Wspomagane zatrudnianie osób ze sprzężoną
niepełnosprawnością – doświadczenia wrocławskie
Wśród aktywnych zawodowo osób niepełnosprawnych tylko
nikły procent stanowią osoby z niepełnosprawnością intelektualną,
psychiczną czy sprzężoną. Osoby te bardzo rzadko są brane pod
uwagę jako potencjalni pracownicy.
Pracodawca, który najczęściej nie posiada doświadczeń w zatrudnianiu takich osób, ma wiele pytań i wątpliwości – czy kandydat
do zatrudnienia spełni wszystkie oczekiwania, czy i na ile będzie
pracownikiem z odpowiednią wydajnością pracy, czy będzie zachowywał standardy jakości pracy, w jakim stopniu będzie przydatny
dla realizacji zadań ﬁrmy, czy wystąpią problemy w komunikowaniu
się, a jeżeli tak to czy można je będzie pokonać.
Te i inne obawy pracodawców najczęściej wynikają z nieznajo-

mości możliwości zawodowych osób z niepełnosprawnością a także
z nieznajomości możliwych systemów ich zatrudniania.
Na takie stanowisko pracodawcy w dużym stopniu rzutują także
powszechnie funkcjonujące w społeczeństwie stereotypy i negatywny
wizerunek osoby niepełnosprawnej jako pracownika.
Także osoby z niepełnosprawnością mają wiele obaw przed
podjęciem pracy – dotyczą one trwałości zatrudnienia, dostępności
stanowisk pracy, lęku przed nowym. Stąd ich aktywność w poszukiwaniu pracy jest często bardzo niska.
Dotychczasowe systemy aktywizacji zawodowej i zatrudniania nie
sprawdzają się w przypadku osób z niepełnosprawnością. Najczęściej
posiadają one niski poziom wykształcenia oraz brak odpowiednich,
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poszukiwanych na rynku pracy kwaliﬁkacji i doświadczeń zawodowych. Potrzebują więc czegoś więcej niż ogólnie dostępnego
doradztwa czy pośrednictwa pracy. Także system ogólnie dostępnych
szkoleń podnoszących kwaliﬁkacje pracownicze osób poszukujących
zatrudnienia nie jest dostosowany do specyﬁcznych potrzeb edukacyjnych tej grupy.
Najczęściej więc nie mają perspektyw na samodzielne i trwałe
zatrudnienie.

W Europie i poza nią od wielu lat za najbardziej efektywną formę
zatrudnienia osób z poważnymi trudnościami w samodzielnym
pozyskaniu i utrzymaniu pracy została uznana praca wspomagana (supported employment). Zgodnie z deﬁnicją Światowego
Stowarzyszenia Zatrudnienia Wspomaganego - World Association
of Supported Employment (WASE) „zatrudnienie wspomagane
oznacza płatną pracą wykonywaną przez osoby niepełnosprawne
na otwartym rynku pracy, przy ciągłym wsparciu ze strony innych
osób.” Płatna praca oznacza taką samą płacę za taką samą pracę,
jaką wykonują osoby nie niepełnosprawne na danym stanowisku.
Idea wspomaganego zatrudniania na otwartym rynku pracy przy
udziale wykwaliﬁkowanych instruktorów (trenerów) –– zrodziła się
w USA w latach 80 – tych.
Zarówno w USA jak i w wielu krajach europejskich programy
wspomaganego zatrudniania stanowią integralną część systemów
rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.
We Wrocławiu wszystko zaczęło się dzięki kontaktom władz
miasta i przedstawicieli organizacji pozarządowych z partnerskim
miastem Charlotte w stanie Północna Karolina w USA.
Realizowany przez Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
program „TRENER” oparty jest na modelu „Job coaching”, funkcjonującym od prawie 30 lat w agencji wspomaganego zatrudniania
Mecklenburg Open Door Agency z Charlotte.
Zarówno w USA jak i w wielu krajach Unii Europejskiej realizatorami podobnych programów są przede wszystkim organizacje
pozarządowe.
Dzięki ﬁnansowemu wsparciu samorządu wrocławskiego w maju
2001 roku zatrudniono we WSON
3 osoby do realizacji programu, opracowane zostały podstawowe
zasady pracy trenerów, zaadaptowano założenia pracy Agencji
z Charlotte do polskich warunków ekonomicznych, prawnych
i kulturowych.
Model „Job Coaching” oparty jest na zmianie podejścia do usług w
zakresie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy poprzez zmianę sposobu myślenia:
z tradycyjnego: „przeszkolić  zatrudnić”
na zgodne z procesem wspomaganego zatrudniania:
zatrudnić  wyszkolić  utrzymać
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Program kieruje się kilkoma prostymi zasadami. Osoba z niepełnosprawnością nie jest zatrudniona z powodów ﬁlantropijnych
czy dla uzyskania jakichś ulg przez pracodawcę ale dlatego, że ﬁrma
potrzebuje dobrego pracownika na konkretne stanowisko. Nie chodzi
o to, żeby pracodawca zatrudniał niepełnosprawnych, bo jest do tego
zobowiązany. Chcemy, żeby zatrudnił osobę niepełnosprawną dlatego, że świetnie wykona powierzone jej zadania. Każdy pracownik
za to, co robi dostaje wynagrodzenie, a jego praca przynosi zyski
pracodawcy. Pracownik z niepełnosprawnością ma być traktowany
jak każdy inny.
Osoby z niepełnosprawnością pracują więc w „zwykłym” otoczeniu i są traktowane identycznie jak reszta pracowników. Stawiane
im są takie same wymagania jak każdej innej osobie wykonującej
podobne zadania. Bez taryfy ulgowej. Wykonywanie pracy na takich
zasadach daje każdemu z nich ogromną satysfakcję, wzrost poczucia
własnej wartości, jest szansą na godne życie.
Kluczowym elementem sukcesu takiego podejścia jest odpowiednie optymalne dopasowanie stanowiska pracy i zakresu
wykonywanych na nim obowiązków do indywidualnych możliwości
i ograniczeń kandydata do zatrudnienia.
Trener nie pyta CZY zatrudniać – trener pyta JAK to
zrobić.
W podejściu tradycyjnym wiele czasu poświęca się na przeprowadzanie rozmaitych testów umiejętności - my pytamy tylko, czy dana
osoba chce iść do pracy i planujemy cały proces realizacji tej potrzeby.
Stosowany przez nas Job Coaching składa się z pięciu zasadniczych etapów:
• ocena i przygotowanie kandydata do zatrudnienia
• szukanie pracy
• analiza i dopasowanie pracy
• wprowadzenie i szkolenie w miejsce pracy
• długoterminowe wsparcie.
We wszystkich etapach osobę niepełnosprawną wspiera specjalnie przeszkolony trener pracy wspomaganej. Idzie z boku
gotowy do udzielenia pracownikowi niepełnosprawnemu wsparcia
we wszystkim, w czym ten może sobie nie radzić, a więc w rozmowie z pracodawcą, negocjowaniu i podpisaniu umowy, w spotkaniu
z lekarzem medycyny pracy, jest przy nim w czasie obowiązkowych
szkoleń pracowniczych.
Jedną z istotnych zasad „Job coaching’u”, odróżniającą go od
dotychczas stosowanych metod aktywizacji zawodowej jest pełna
indywidualizacja podejścia do kandydata do pracy – planowanie
skoncentrowane na jednostce na każdym etapie, a przede wszystkim
pełna podmiotowość osoby wspieranej.
Aby umiejętnie wspierać, trener musi wcześniej tak poznać
kandydata do zatrudnienia, by móc określić jego preferencje (czyli
co lubi), jego umiejętności (czyli to co potraﬁ robić) a także jego
ograniczenia (czyli to czego nie może robić, jakich zadań z różnych
względów nie może wykonywać). W tym celu nie tylko przeprowadza odpowiedni wywiad z zainteresowanym, ale aby sprawdzić,
które z oferowanych stanowisk pracy będzie przez niego najchętniej
zaakceptowane, organizuje praktyki na różnych stanowiskach u pracodawców. To ważny element naszego programu i istotny czynnik
motywujący jego uczestników do podjęcia pracy płatnej.
Dobre poznanie klienta, pozwala na zorganizowanie adekwatnego
dla niego wsparcia a jednocześnie zapewnia nam wiarygodność
w kontaktach z pracodawcą.
Następnym zadaniem trenera jest znalezienie pracodawcy.
Szukamy pracodawców, którzy potrzebują dobrych pracowników
i staramy się przekonać ich, aby zdecydowali się na zatrudnienie
osoby niepełnosprawnej.
Trener poszukuje dla osoby wspieranej optymalnego stanowiska pracy biorąc pod uwagę przede wszystkim jej możliwości
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psychoﬁzyczne, motywację do podjęcia konkretnej pracy, możliwości dotarcia do miejsca pracy, umiejętność radzenia sobie w życiu
codziennym oraz osiągnięty poziom umiejętności społecznych.
W poszukiwaniu miejsc pracy dla uczestników programu bazujemy
na pozytywnych aspektach każdego człowieka.
Kiedy pracodawca wyraża zgodę na zatrudnienie, trener najpierw
spotyka się z załogą ﬁrmy i wyjaśnia jej cele i zasady realizacji Job
Coaching’u . Rola współpracowników jest w całym procesie bardzo
ważna – to od nich w dużym stopniu zależy jak szybko pracownik
z niepełnosprawnością zaadaptuje się w zespole.
Zanim jednak trener wejdzie na jakiekolwiek stanowisko
pracy z osobą niepełnosprawną, którą będzie szkolił, sam musi
poznać zadania na danym stanowisku. Przychodzi do pracodawcy
i w ramach szkolenia własnego, wykonuje wszystkie czynności,
które będą w zakresie obowiązków wspieranej przez niego osoby.
W trakcie tego szkolenia trener stara się rozpoznać wszystkie
możliwe sytuacje, zwłaszcza te trudne, na które będzie musiał
przygotować osobę wspieraną. Kiedy trener jest już na stanowisku
i sam się szkoli wtedy przełamuje się także jakaś bariera lęku,
strachu, niepewności członków zespołu pracowniczego – często
podchodzą i pytają: jak to jest, na czym polega praca z „taką osobą”,
na czym polega jej niepełnosprawność.
Trener „umieszcza” osobę niepełnosprawną w miejscu pracy
i rozpoczyna jej szkolenie. Nie tylko wspiera klienta w sposób ciągły
ale staje się jej rzecznikiem. Modeluje prawidłowe relacje między
zespołem pracowniczym i osobą przez siebie wspieraną.
Trener pracy szkoli osobę niepełnosprawną w miejscu pracy aż
do całkowitego usamodzielnienia się w wykonywaniu obowiązków,
z zachowaniem odpowiedniej wydajności i jakości pracy.
Dla pracodawcy jest to komfortowa sytuacja – ma pewność, że
w pobliżu osoby niepełnosprawnej znajduje się ktoś, kto ją dobrze
zna, kto potraﬁ jej pomóc w razie problemów. Obecność i wsparcie
udzielane przez trenera pracy jest stopniowo redukowane. Trener
pracy wycofuje się w miarę jak jego podopieczny coraz lepiej
wykonuje powierzone mu obowiązki, uzyskuje coraz lepszy kontakt
z pracodawcą i współpracownikami. Stopniowo trener daje swojemu
podopiecznemu coraz większą swobodę.
Jednak nawet osoby, które pracują od kilku lat, nadal są przez nas
wspierane w miejscu pracy na tyle, na ile to niezbędne aby utrzymać
trwałość zatrudnienia. Zasadą jest, że w żadnym wypadku nie można
wyjść z założenia, że pracodawca czy współpracownicy bądź sama
osoba niepełnosprawna poradzą sobie w razie zaistnienia problemu.
Systematycznie sprawdzamy, co się dzieje z naszym klientem.
Spotykamy się z pracodawcą i podopiecznym kilka razy w miesiącu,
zjawiamy się także, kiedy pojawiają się jakiekolwiek problemy
w wykonywaniu powierzonych pracownikowi niepełnosprawnemu
obowiązków. Stałe monitorowanie pracy przez trenera jest gwarantem bezpieczeństwa dla obu stron:
dla pracodawcy – prawidłowego wykonywania obowiązków
przez osobę zatrudnioną, dla osoby niepełnosprawnej – trwałości
zatrudnienia.
Długoterminowe wsparcie osoby zatrudnionej to także prowadzenie przez trenerów równoległych terapeutycznych spotkań osób
już zatrudnionych i pracujących samodzielnie. To grupa wsparcia,
do której przychodzą, żeby porozmawiać o swoich problemach.
Często są to rozmowy o trudnych sprawach. Bardzo ważne jest
także to, że ludzie, którzy znaleźli pracę zostają liderami w swoim
środowisku, ich aktywność imponuje otoczeniu, koledzy wręcz im
zazdroszczą.
Nasze kilkuletnie doświadczenia w realizacji programu w pełni
potwierdzają słuszność idei, założeń
i skuteczność wspomaganego zatrudniania. To naprawdę działa.
Jednocześnie wyniki ewaluacji programu wskazują na jego

pozytywny odbiór zarówno przez pracodawców jak i przez załogi
jednostek, w których podejmują pracę zatrudniane przez nas osoby.
Dotychczasowa realizacja wspomaganego zatrudniania na
wrocławskim rynku pracy zaowocowała zatrudnieniem prawie 60
osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
intelektualnej, z zaburzeniami psychicznymi oraz ze sprzężoną
niepełnosprawnością, w wieku od 22 do 50 lat. Wiele z nich to osoby
pracujące trwale od kilku lat.
Wśród wrocławskich pracodawców, którzy zatrudnili osoby
niepełnosprawne przy wsparciu trenera pracy znalazły się takie
ﬁrmy jak: restauracje McDonalds Polska, American Restaurants
(Pizza Hut, KFC, Rodeo Drive), Hotel Holiday Inn, Firma HECTAS
Usługi, sklep sieci Albert, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
2 Domy Pomocy Społecznej, Klub Salvador, Dolnośląski Urząd
Marszałkowski.
Natomiast praktyki na stanowiskach pracy realizowane są min.
na terenie restauracji Pizza Hut, KFC, Rodeo Drive, Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej, Domu Pomocy Społecznej, w Klubie
Salvador, w bibliotekach, we wrocławskim ZOO i Ogrodzie Botanicznym, w ﬁrmie cateringowej Najbor i wielu innych.

Codziennie obserwujemy jak osoby pracujące włączane są
w „zwykłe” środowiska pracownicze.
Widać to zwłaszcza wyraźnie podczas szkoleń, spotkań czy
imprez pracowniczych, w których uczestniczą jak każdy pracownik
ﬁrmy.
Trudno jest mówić o przełamaniu stereotypów wśród społeczeństwa, natomiast możemy powiedzieć, co się dzieje w każdej
z ﬁrm, w których pracują wspierane przez nas osoby. O tym dostajemy informacje zwrotne od współpracowników, kierowników czy
menedżerów ﬁrm.
Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy rodzice naszych klientów
mają duże obawy przed tym, żeby ich dziecko spróbowało chodzić
na praktyki, poszukać pracy, spróbowało podjąć pracę. Najlepszą
rzeczą, którą możemy powiedzieć, żeby rozwiać ich obawy, jest
podanie przykładu rodzin, których synowie czy córki już pracują.
Dzisiaj wrocławski zespół trenerów pracy wspomaganej to 8
osób z przygotowaniem zawodowym i doświadczeniem w pracy
z osobami z niepełnosprawnością – są to psycholodzy i pedagodzy
specjalni.
Odpowiedni dobór kandydatów na trenerów pracy wspomaganej
to jeden z podstawowych warunków efektywności wspomaganego
zatrudniania. Trener to osoba, która pełni jednocześnie rolę doradcy
zawodowego, nauczyciela zawodu, terapeuty zajęciowego oraz osoby
wspierającej.
Powinien posiadać odpowiednie kompetencje osobowościowe
do pełnienia tej roli. Trener pracy jest dla osoby niepełnosprawnej faktycznym wyrównaniem szans na włączenie w środowiska
pracownicze.
W Polsce brakuje jeszcze systemowych rozwiązań w odniesieniu
do zatrudniania wspomaganego.
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Od kilku lat coraz częściej organizacje pozarządowe podejmują
inicjatywy skierowane na promowanie tej formy aktywizacji osób
z niepełnosprawnością. Wiele z nich skorzystało z możliwości
poznania zasad, według których pracujemy oraz naszych doświadczeń poprzez udział w prowadzonych przez nas szkoleniach dla
kandydatów na trenerów pracy. W czasie szkoleń korzystamy
także z ogromnej przychylności pracodawców, którzy z nami
współpracują. Uczestnicy szkoleń mają możliwość poznać osobiście
stanowiska pracy wspomaganej w wielu ﬁrmach.
W 2008 roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w oparciu o nasze doświadczenia rozpoczął pilotażowy
program TRENER. W pilotażu uczestniczy 30 zespołów wspomaganego zatrudniania z całego kraju.
To nadzieja na podjęcie prac nad jego włączeniem do systemowych form zatrudnienia na rynku pracy a przede wszystkim

na wypracowanie zasad systemowego ﬁnansowania zatrudnienia
trenerów pracy.
W USA agencje wspomaganego zatrudniania są ﬁnansowane
ze środków stanowych oraz z budżetu władz lokalnych, w Niemczech ze środków urzędów pracy oraz instytucji ubezpieczenia
społecznego. Do 2008 roku, czyli do rozpoczęcia pilotażu PFRON,
zatrudnienie trenerów we Wrocławskim Sejmiku Osób Niepełnosprawnych finansowane było prawie w całości ze środków
samorządu Miasta Wrocławia.
Wrocławski model wspomaganego zatrudniania to przykład
wymiernej, partnerskiej współpracy samorządu, organizacji obywatelskiej oraz lokalnych pracodawców w zakresie efektywnego
włączania osób z niepełnosprawnością w środowiska pracownicze
na otwartym rynku pracy. Powinien być jak najszerzej przejmowany
do realizacji w różnych rejonach kraju.

Małgorzata Gorący

OSTOJA – 15 lat działalności
Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży
z MPDz „OSTOJA” działa od 1993 roku.
Zrzesza rodziców dzieci i młodzieży z dysfunkcjami układu
nerwowego oraz pracującą z nimi kadrę specjalistów z Wrocławia
i Dolnego Śląska.
Głównym celem organizacji jest prowadzenie działań zmierzających do stworzenia równych praw i szans życiowych w społeczeństwie dla rodzin wychowujących dzieci i młodzież niepełnosprawną, zwłaszcza w zakresie rehabilitacji, terapii, edukacji
i wychowania, zgodnie z przyjętą misją „Nie ma dzieci bez szans”.
Do lat 80-tych XX wieku we Wrocławiu rodzice dzieci z mpdz
pozostawieni byli, podobnie jak w wielu miejscach kraju, samym
sobie. Pomocy, zarówno tej specjalistycznej, jak i socjalnej, nie było
prawie wcale. W tym okresie funkcjonowała we Wrocławiu jedna
poradnia rehabilitacyjna o zasięgu regionalnym(!), na cały Dolny
Śląsk, czynna raz w tygodniu przez 2 godziny(!). Miała zaspakajać potrzeby w zakresie konsultacji, instruktażu i usprawniania
dzieci niepełnosprawnych miasta, województwa wrocławskiego
i województw ościennych. Na przyjęcie do lekarza specjalisty oczekiwało się, trzy, cztery i więcej miesięcy. Podobnie było z poradnią
neurologiczną.

Rodzice starszych dzieci z mpdz pamiętają najlepiej, co przeżywali w związku z tą sytuacją. Indywidualne interwencje rodziców
o wydłużenie czasu pracy i zwiększenie częstotliwości przyjmowania dzieci nie przynosiły rezultatu. Gdy dla dziecka, chociażby
tylko z podejrzeniem o uszkodzenie mózgu lub zaburzeniem jego
funkcjonowania, liczą się najbliższe dni i tygodnie, aby w przyszłości mogło poprawnie funkcjonować w życiu, na rozpoczęcie terapii
oczekiwało się kilka miesięcy. Trudno było mówić o wczesnym
rozpoznaniu zaburzeń rozwojowych oraz wczesnym rozpoczęciu
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usprawniania czy instruktażu dla rodziców w zakresie opieki nad
dzieckiem. Praktycznie pierwsze miesiące, a często i lata życia
dziecka były stracone i coraz trudniej było ten czas nadrobić.
Rodzice szukając rozwiązań tej sytuacji często sami próbowali
usprawniać dziecko jednak nie mieli nawet podstawowej literatury
na ten temat. W tamtych, na szczęście minionych, czasach nie było
łatwego dostępu do poradników i książek specjalistycznych.
To wszystko i jeszcze wiele innych czynników złożyło się na
powstanie samopomocowej organizacji rodziców, którzy tworząc
bardzo znaczną grupę środowiskową mieli nadzieję na polepszenie
własnej sytuacji w sprawowaniu opieki nad dzieckiem z mpdz. Z ich
inicjatywy powstało w 1985 roku Koło Rodziców Dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym przy Oddziale Wrocławskim TWK.
Od tego czasu problem rodzin z dziećmi z mpdz we Wrocławiu
zaczął być dostrzegany.
W 1993 roku na bazie Koła rodzice powołali Dolnośląskie
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Mózgowym Porażeniem
Dziecięcym, które od kilku lat używa skróconej nazwy OSTOJA.
Podstawowym motywem wydzielenia się rodziców ze struktur
organizacyjnych TWK był fakt, iż od początku swego istnienia
Koło faktycznie prowadziło działalność autonomiczną. Było ono
jednym z 10 kół specjalistycznych Oddziału Wrocławskiego TWK,
ale rozrastało się z dnia na dzień i konsekwentnie realizowało swój
bogaty program działania stając się najliczniejszą i najaktywniejszą
grupą środowiskową (obejmowaliśmy swoimi działaniami ponad
500 rodzin). Uchwalone w 1989 roku prawo o stowarzyszeniach
dało nam, podobnie jak wielu innym grupom, możliwość usamodzielnienia się. Utworzenie odrębnej jednostki organizacyjnej
uczyniło nas niezależnym i samodzielnym podmiotem prawnym.
Pragnęliśmy występować jako bezpośredni partner przed organami administracji rządowej i samorządów lokalnych oraz innych
instytucji i organizacji. Uzyskanie osobowości prawnej uczyniło
nas partnerem odpowiedzialnym za swoje decyzje. Pomagało
i ułatwiało zawieranie umów pracowniczych, umów sponsorskich
i celowych na wykonanie określonych zadań.
Pierwszym prezesem Stowarzyszenia została Małgorzata Gorący.
Przez kolejne lata działalności skład zarządu ulegał zmianie, ale
zawsze pozostawały w nim 3 osoby spośród założycieli: Małgorzata
Gorący, Janusz Kopeć i Marek Kurkowski. Tak jest po dzień dzisiejszy.
Stowarzyszenie z roku na rok stawało się faktycznym reprezentantem środowiska rodzin wychowujących dzieci z mpdz we
Wrocławiu i w wielu gminach Dolnego Śląska.
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Dużą aktywność w Stowarzyszeniu wykazywali rodzice dzieci niepełnosprawnych ze Środy Śląskiej i okolic, Wołowa i Oławy. W efekcie
ich działalności, w latach 1996-97, powstały stowarzyszenia lokalne
w Oławie i Wołowie a w Środzie Śląskiej powstał w 1996 roku Ośrodek „POZIOMKA”, który do dziś działa w strukturze Stowarzyszenia
OSTOJA. Urząd gminy Środa Śląska udostępnił nieodpłatnie pomieszczenia, w których rodzice we własnym zakresie wykonali część prac
remontowych, pozyskali również środki ﬁnansowe na dalszy remont
i wyposażenie sali rehabilitacyjnej oraz salek terapeutycznych.
W lutym 2004 roku Stowarzyszenie uzyskało status organizacji
pożytku publicznego.
A jak działamy po 15 latach?
Prowadzimy placówki we Wrocławiu i w Środzie Śląskiej:
• W Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjnym we Wrocławiu
oraz Ośrodku Rewalidacyjnym „Poziomka” w Środzie Śląskiej
dzieci i młodzież korzystają z rehabilitacji, edukacji i terapii
od wczesnego dzieciństwa (około 300 dzieci). We Wrocławiu
Ośrodek prowadzi pobyt dzienny w zespołach rewalidacyjno
– wychowawczych, w których 65 dzieci z głęboką, sprzężoną
niepełnosprawnością realizuje także swój obowiązek szkolny.
• W obydwu placówkach prowadzony jest program wczesnej
interwencji i wspomagania rozwoju dla około 150 dzieci do
7 roku życia.
• W Centrum Terapeutyczno – Rehabilitacyjnym we Wrocławiu
prowadzimy rehabilitację społeczną, uczymy spędzania czasu
wolnego, rozwijamy uzdolnienia i zainteresowania naszych
dorastających dzieci. W zajęciach uczestniczy regularnie około
90 osób.
• Warsztaty Terapii Zajęciowej we Wrocławiu oraz w Środzie
Śląskiej prowadzą aktywizację społeczną i zawodową łącznie
dla 115 uczestników.
• Środowiskowy Dom Samopomocy we Wrocławiu – nasze najmłodsze „dziecko” dla 30 dorosłych osób z głębszą niepełnosprawnością, których poziom funkcjonowania wymaga oprócz
terapii prowadzenia usług opiekuńczych.
Ponadto
- realizujemy liczne projekty kulturalne, rekreacyjne i sportowe
- prowadzimy mieszkanie treningowe we Wrocławiu
- w zakresie aktywizacji zawodowej naszych dorosłych dzieci
współpracujemy z Wrocławskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych w realizacji programu wspomaganego zatrudniania
TRENER
- organizujemy obozy integracyjne dla młodzieży z udziałem
rówieśników - wolontariuszy
- prowadzimy współpracę z wyższymi uczelniami – praktyki dla
studentów pedagogiki, psychologii, ﬁzjoterapii oraz słuchaczy
szkół policealnych (terapeutów zajęciowych, pracowników
socjalnych, animatorów kultury itp.)
- współpracujemy z organizacjami młodzieżowymi oraz
wolontariuszami, w tym z wolontariuszami programu EVS
(Wolontariat Europejski)
- prowadzimy szkolenia dla rodziców i kadry pracującej
z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną
- współpracujemy z organizacjami osób niepełnosprawnych
z całego kraju – wymianę doświadczeń, dobrych praktyk
- współpracujemy z lokalnymi i krajowymi władzami i instytucjami w zakresie systemowych rozwiązań naszych problemów.
W 2009 roku do realizacji naszych zadań statutowych zatrudniamy ponad 130 pracowników na podstawie umowy o pracę
oraz 54 osoby na umowy cywilnoprawne (nauczyciele , asystenci
nauczycieli, terapeuci , specjaliści - psycholodzy, logopedzi, pedagodzy, pracownicy medyczni - rehabilitanci, pielęgniarki, asystenci
osób niepełnosprawnych, pracownicy pionu administracyjno –
księgowego i obsługi, kadrę zarządzającą).

Nasze przedsięwzięcia ﬁnansowane są przede wszystkim przez:
• samorząd miasta Wrocławia – subwencja oświatowa, dotacje
w ramach programów dofinansowania działań organizacji
pozarządowych
• projekty w ramach zadań zleconych przez Wojewodę Dolnośląskiego i samorząd województwa
• doﬁnansowanie projektów przez samorząd Miasta i Gminy
Środa Śląska oraz samorządów gmin powiatu średzkiego programy celowe PFRON
• darczyńców prywatnych, granty fundacji (w tym Fundacji
Wspólna Droga)
• nawiązki sądowe, wpłaty 1% podatku od osób ﬁzycznych.
Jeszcze wiele zadań przed nami !
Pomimo licznych osiągnięć w zabezpieczeniu potrzeb i rozwiązywaniu problemów rodzin wychowujących dzieci i młodzieży
z niepełnosprawnością dużo pracy przed nami.
Najważniejsze dla naszego Stowarzyszenia plany na najbliższy
okres to kontynuacja i rozwój projektów mieszkań treningowych
i systemu mieszkalnictwa wspieranego oraz usług asystentów
osobistych osób niepełnosprawnych. Pozwoli to naszym podopiecznym na uzyskanie większej niezależności i aktywności w dorosłym
życiu a rodzicom da pewność, że ich dorosłe dzieci będą mogły
prowadzić, pomimo wielu ograniczeń, godne życie.
Ważne jest, aby podobne do naszych działania rodziców stały
się zwarte i spójne w całym kraju i stworzyły system, który w konsekwencji doprowadzi do faktycznego urzeczywistnienia potrzeb
dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością oraz ich rodzin. Mamy
świadomość, że współpracując z innymi organizacjami i z samorządami lokalnymi, oraz jednocześnie z resortem zdrowia, oświaty
i pracy zbliżymy się do wypracowania takiego systemu, w którym
nadrzędnym celem będzie dobro rodziny i dziecka niepełnosprawnego. Razem możemy to osiągnąć.
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