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BIULETYN SIECI MPD

Drodzy Czytelnicy
To już ósmy numer naszego Biuletynu. Niestety ostatni
w ramach projektu „Sieć MPD”. Mijają dwa lata naszej wspólnej pracy nad tworzeniem sieci organizacji działających na
rzecz osób z mózgowym porażeniem dziecięcym. Udało nam
się zaprezentować i poznać swój potencjał, określić nasze
potrzeby, przekazać informacje o naszych działaniach oraz
zjednoczyć siły. Zarejestrowaliśmy się jako związek stowarzyszeń, istnieją podwaliny do dalszych działań. Nad wypracowaniem strategii pracy dla „Sieci MPD”, ustaleniem priorytetów na bliższy i dalszy czas popracujemy na ostatnim wspólnym spotkaniu, które odbędzie się w dniach 24-26 września
w Miliczu. Z pewnością inspiracją będzie model zintegrowanego wsparcia konsekwentnie realizowany przez angielską fundację Percy Hedley Foundation z Newcastle, która
gościła w lipcu tego roku dziesięciu uczestników naszego
projektu. Były to osoby z takich miejscowości, jak Białystok,
Gliwice, Lublin, Łódź, Milicz, Warszawa, Wrocław i Zamość,
które pracują w organizacjach starających się problemy osób

z mpd rozwiązywać nie tylko w swoim regionie, ale również
w skali ogólnopolskiej. Wszyscy uczestnicy wizyty studyjnej w Newcastle w tym numerze Biuletynu dzielą się z nami
swoimi refleksjami na temat rozwiązań stosowanych w Wielkiej Brytanii. Nasza droga do modelu angielskiego będzie
pewnie jeszcze długa, ale z pewnością warta wysiłków i zaangażowania. Mam też nadzieję, że troszkę ją przyśpieszy fakt,
że wiemy już co chcemy osiągnąć i, jak pokazał ten projekt,
mamy kapitał ludzki – osoby z ogromną wiedzą i doświadczeniem, zdeterminowane w swych działaniach, chętne do współpracy i wdrażania standardów zintegrowanego usprawniania
oraz rozwiązań systemowych na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Bardzo dziękuję szczególnie tym osobom
za ciężką pracę w naszym projekcie, a wszystkim Uczestnikom projektu „Sieć MPD” za udział, za spotkania, za burzliwe dyskusje i wspólną dwuletnią przygodę.
Aleksandra Wnuk –
koordynator projektu Sieć MPD
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Dlaczego chciałabym mieszkać w Newcastle?
25 lat borykam się z problematyką mózgowego porażenia dziecięcego poprzez wychowywanie syna. Dzieje się to tutaj, w Polsce, kraju
który trudno by było mi opuścić.
Moje indywidualne zmagania z losem na przestrzeni tych lat przerodziły się w społeczne ogólnopolskie dążenia do poprawy losu wszystkich polskich dzieci z mózgowym porażeniem prowadzone przez kierowane przeze mnie Stowarzyszenie.
Od początku wzorowałam się na rozwiązaniach z Europy Zachodniej, głównie belgijskich (Centrum Reedukacji „La Famille” w Brukseli”).
Ponad 10 lat temu znalazłam się w miejscu, gdzie poczułam się po
raz pierwszy dobrze i bezpiecznie, można rzec – jak w domu. Newcastle uwiodło mnie – ale nie swoim nadmorskim położeniem, pięknym
wybrzeżem, ładną urbanistyką i architekturą, niezwykłymi mostami,
przyjaznym (dla alergików i astmatyków) klimatem z łagodną morską
bryzą, angielską kulturą i tradycją, itp.
Zobaczyłam i poczułam,że na tej angielskiej ziemi moja rodzina mogłaby
żyć po prostu NORMALNIE. Michał mógłby bez problemu poruszać się na
wózku po wszystkich ulicach, wjeżdżać do pubów, sklepów, szpitali, szkół,
teatrów, itp. Mógłby podróżować metrem. pociągiem, autobusem miejskim.

A kiedy zechciałby iść na plażę, to po prostu zjechałby nad wodę po utwardzonym podjeździe. Korzystanie z toalety publicznej (dostosowanej i często
wyposażonej w podnośnik) nie stanowiłoby dla nas karkołomnego wyczynu.
Mój syn jako uczeń poszedłby do Percy Hedley School, a potem do Secondary School i dalej, gdzie byłby traktowany z szacunkiem, gdzie uwzględniano by jego indywidualne potrzeby edukacyjno-zdrowotne, gdzie miałby
dostęp do odpowiedniego oprzyrządowania i sprzętu rehabilitacyjnego
uwzględniającego zasady ergonomii, itp. Tam mógłby się przygotować do
pracy i otrzymałby odpowiednie wsparcie w zatrudnieniu. Pewnie by pracował w studio ﬁlmowym lub radio prowadzonym przez Percy Hedley Foundation – to są jego nieziszczalne w Polce marzenia.
Mogłabym spać spokojnie, wiedząc że – gdy mnie z mężem zabraknie – on zamieszka w „chronionym” mieszkaniu prowadzonym przez
Fundację wspierany przez odpowiednio przygotowany personel i wybierze, czy chce mieszkać sam czy z kimś.
Newcastle odwiedzam średnio co 2-3 lata. Percy Hedley Foundation
zaskakuje mnie wciąż nowymi, przyjaznymi dla osób z niepełnosprawnością rozwiązaniami. Zawsze stąd wyjeżdżam ze łzami. Naprawdę,
byłoby nam tutaj i łatwiej i godniej żyć.

Anna Franek, Anna Krakowska
t

Obserwacje i wrażenia z wizyty studyjnej
w Percy Hedley Foundation z Newcastle
Z wyrazami wdzięczności za bardzo cenne szkolenie,
artykuł dedykowany jego głównej organizatorce – Marysi Krół
Percy Hedley Foundation to brytyjska organizacja pozarządowa
z siedzibą w Newcastle, która od 50 lat wspiera niepełnosprawne
dzieci i dorosłych w północno – wschodniej części Anglii.
Aktualnie obejmuje swoimi działaniami ponad tysiąc osób,
prowadząc dla nich różnorodne rodzaje wsparcia. Należą do nich
między innymi: przedszkole (Hillcrest Northern Counties Nursary),
szkoły dla młodszych i starszych dzieci (Percy Hedley Primary
School, Senior School, Northern Counties School) oraz Kolegium
(Northern Counties College), struktury realizujące terapię, system
dziennych aktywności i zatrudnienia oraz różne formy mieszkalnictwa (Abble 2, the Linskill Centre), Akademia Sportu. Ważnym
elementu działań na rzecz objętych edukacją uczniów jest również
tworzenie internatów przy placówkach szkolnych. Są one całkowicie przygotowane do przyjęcia uczniów z najcięższymi postaciami
niepełnosprawności, nie tracąc przy tym domowego charakteru.
Fundacja towarzyszy swoim podopiecznym od wczesnego
niemowlęctwa do starości, stanowiąc znakomity model rozwiązań systemowych.
Wydaje się, że tym co tworzy fundament całej działalności Percy
Hedley Foundation, nadając jej przedsięwzięciom niepowtarzalny
klimat – jest bardzo głęboki szacunek dla każdego człowieka. Drugi
człowiek – dziecko czy dorosły, nie staje się przedmiotem działań
edukacyjnych, terapeutycznych, opiekuńczych czy rekreacyjnych
– jest zawsze ich podmiotem. Świadczy o tym zarówno cały model
pracy w placówkach Fundacji, jak i wiele drobnych obserwacji.
To właśnie z szacunku dla drugiego człowieka wyrasta, oparte
zarówno na profesjonalnej wiedzy, jak i na empatycznej postawie

– głębokie zrozumienie potrzeb osoby niepełnosprawnej.
Inny charakterystyczny rys działań Fundacji to świadome
i celowe dążenie do wyposażenia niepełnosprawnego człowieka
w jak największy zasób samodzielności i życiowej niezależności.
Wdrażanie w życie idei samodzielności to praca na wielu poziomach. Oprócz psychicznego i fizycznego przygotowania człowieka
do możliwie jak najbardziej samodzielnego funkcjonowania, jest to
także kwestia wyposażenia osoby niepełnosprawnej w odpowiednie umiejętności, sprzęt i pomoce oraz likwidacja barier w otaczającej przestrzeni. Pod tym względem to, co można zobaczyć w placówkach i miejscach realizacji różnych projektów Fundacji, a także
w samym mieście – jest imponujące. Przy czym nie zawsze najważniejsza jest jakość użytego sprzętu – o wiele ważniejsze jest
zrozumienie prawdziwych potrzeb drugiej osoby.
Działalność Fundacji jest finansowana z wielu źródeł, w tym
z funduszy edukacyjnych i pozyskiwanych z ochrony zdrowia.
Wydaje się jednak, że bez środków pozyskiwanych ze sponsoringu oraz różnych akcji, działalność Fundacji zostałaby wyraźnie ograniczona. Pozyskiwaniem funduszy zajmuje się specjalnie
do tego celu powołany zespół.
Program wizyt w przedszkolu i szkolnych placówkach edukacyjnych zawierał zarówno obserwację niektórych zajęć, jak i spotkania ze specjalistami oraz oglądanie wyposażenia, pozwalając
nie tylko na poznanie filozofii pracy Fundacji, ale także wielu drobnych, praktycznych rozwiązań.
Przy wejściu do każdej z placówek, odwiedzających gości
obowiązuje wpis do książki, znajdującej się w recepcji. Wszyscy
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odwiedzający w danym dniu placówkę otrzymują papierowy, samoprzylepny identyfikator o kolorze charakterystycznym dla danego
dnia tygodnia. To prosty i skuteczny sposób podniesienia poziomu
bezpieczeństwa uczniów.
Wystrój z reguły bogato zagospodarowanych ścian korytarzy
służy wielu celom.
Często stanowi go prezentacja prac podopiecznych, przy czym
szczególnie cenny wydaje się być pomysł równoległej prezentacji fotograficznej dokumentacji, pokazującej tworzenie pracy i jej
autora.
Z kolei w Northern Counties School wydzielona część korytarzy jest swoistym przedłużeniem sali doświadczania świata, dostarczając dzieciom wielozmysłowej stymulacji.
Korytarze innej z placówek Fundacji zwracają uwagę, umieszczonymi na drzwiach pomieszczeń, podpisanymi zdjęciami
poszczególnych członków szkolnej kadry. Odnosi się wrażenie,
że chodzi o coś więcej, niż tylko o techniczne ułatwienie funkcjonowania w szkole niepełnosprawnym uczniom.
Na terenie placówek Fundacji zauważalna jest również ogromna
dbałość o darczyńców – trwałe i estetyczne tabliczki wyrażają
wdzięczność i godnie uwieczniają osoby i instytucje, które wsparły
działalność Fundacji. I znowu nie sposób oprzeć się wrażeniu, że
to coś więcej niż tylko podręcznikowy chwyt, mający wyłącznie
na celu podtrzymanie kontaktów.
Mimo obowiązujących w całej Unii Europejskiej podobnych
przepisów, rzadko też spotkać można tak dużą staranność o bezpieczeństwo przeciwpożarowe podopiecznych. Jednym z wielu elementów tych działań są dobrze widoczne, prosto i mądrze skonstruowane instrukcje postępowania w przypadku wybuchu pożaru.
A znaki przeciwpożarowe zawierają symbole graficzne zarówno
osób sprawnych, jak i niepełnosprawnych.
Uderza ogromna dbałość o stworzenie warunków do zachowania pełnej intymności przy zabiegach higienicznych i terapeutycznych. Liczne i odpowiednio wyposażone pomieszczenia, służące
wspomnianym celom, znajdują się w każdym budynku, w którym
przebywają dzieci lub dorosłe osoby niepełnosprawne.
Głęboko zapisane w filozofii Fundacji dążenie do usamodzielnienia osoby niepełnosprawnej nie może przyczyniać się do zmniejszenia poziomu jej bezpieczeństwa. Przykładem przemyślanej dbałości o bezpieczeństwo mogą być różne systemy wzywania pomocy
osób drugich, zainstalowane w szkolnych toaletach, łazienkach lub
internatowych pokojach sypialnych.
Wszędzie tam, gdzie przebywają osoby niepełnosprawne, ma
miejsce powszechne zastosowanie różnego typu podłogowych
i sufitowych podnośników. Zwraca uwagę możliwość ładowania
akumulatorów podnośników ze ściennych gniazdek elektrycznych,
znajdujących się w miejscu postoju sprzętu na szkolnym korytarzu.
Wśród rzadziej spotykanego wyposażenia zwraca uwagę specjalistyczny transporter dla wózków, zaprogramowany do samodzielnego poruszania się po szkolnych korytarzach, który wykorzystuje oznakowanie trasy przejazdu, zlokalizowane w podłodze.
Z kolei ogrodowa huśtawka dla najmłodszych uczniów, wyposażona została w platformę, umożliwiająca wjechanie na nią dziecku
poruszającemu się na wózku.
Szczególną uwagę zwraca perfekcyjnie przemyślane wyposażenie toalet i łazienek. Jednym z bardzo wielu ciekawych rozwiązań
technicznych, które można zaobserwować w łazience szkolnego
internatu, jest komfortowa siatkowa nakładka na wannę, umożliwiająca wykonanie pełnej toalety osoby leżącej, bez potrzeby
umieszczania jej w wannie.
Duże wrażenie sprawia także elektroniczny sprzęt najnowszej
generacji, używany do komunikacji alternatywnej i wspomaganej,
skutecznie pomagający w przełamywaniu w codziennym życiu
barier komunikacyjnych.
Grupy matki z dzieckiem to znakomity pomysł na pracę
z rodziną najmłodszego dziecka. Wydaje się, że jest to jedno z najlepszych rozwiązań równoczesnej pomocy dziecku i jego rodzinie
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w najtrudniejszym okresie zderzenia się z informacją o niepełnosprawności.
W Percy Hedley Primary School młodsze dzieci są prowadzone metodą Nauczania Kierowanego. Starsze – w Percy Hedley
Senior School, choć realizują obowiązującą w Wielkiej Brytanii
podstawę programową, robią to również w duchu filozofii Nauczania Kierowanego.
Dla wszystkich dzieci potrzebujących zorganizowane są indywidualne zajęcia dodatkowe z logopedą, fizjoterapeutą lub terapeutą zajęciowym.
W szkołach Fundacji w nauczaniu dzieci powszechnie wykorzystywane są możliwości, jakie stwarzają „Thinking Skills”. To
dzięki nim dzieci zdobywają umiejętności uogólniania, przetwarzania informacji, dociekania, twórczego myślenia, oceniania, zadawania pytań, czy porządkowania procesu postrzegania.
W trakcie wizyty studyjnej, między innymi obserwowaliśmy zajęcia w sześcioosobowej, najmłodszej grupie dzieci. Dzieciom, oprócz
pedagoga prowadzącego, towarzyszyło sześć osób dorosłych. Zwracało uwagę perfekcyjne zabezpieczenie prawidłowej pozycji każdego
dziecka w czasie lekcji. Byliśmy też pod wrażeniem sposobu prowadzenia zajęć – głębokiego szacunku dla podmiotowości ucznia, stałej
koncentracji kadry na dziecku, pełnej indywidualizacji na tle grupy,
adekwatności udzielanego wsparcia i wielkości stymulacji, wielomodalności przekazu i wielodyscyplinarnego podejścia, stworzenia warunków do komunikowania się z dzieckiem nie mówiącym,
nauki realistycznej samooceny przez dziecko, powszechnego transferu w sytuacjach życia codziennego, notowania na bieżąco wszystkich obserwacji przez personel i wielu innych.
Uderza doskonała organizacja pracy personelu szkolnego,
czemu sprzyja mądrze dobrane wyposażenie pomieszczeń – praktycznie wszystkie meble i pozostały sprzęt jest wyposażony
w kółka, umożliwiając bardzo sprawne dostosowywanie przestrzeni do potrzeb kolejnych zajęć.
W ogólnokrajowym programie edukacyjnym Wielkiej Brytanii, oprócz gimnastyki, znajdują się takie zajęcia jak gry zespołowe i taniec. Są one realizowane również w programach placówek Fundacji, gdyż żadna niepełnosprawność nie powinna eliminować z życia rówieśników.
Mieliśmy możliwość obserwowania zajęć w dużej sali gimnastycznej, gdzie szesnaścioro najmłodszych dzieci wzięło udział
w grze przypominającej krykieta. Większość dzieci prezentowała ciężki stopień niepełnosprawności ruchowej, dlatego rezultaty z sukcesem przeprowadzonych zajęć, zasługują na szczególną
uwagę. Przeżywana z wielkim zaangażowaniem i radością sportowa rywalizacja, stworzyła dzieciom doskonałe warunki do nauki
wielu nowych umiejętności.
Z kolei obserwacja cotygodniowych zajęć na basenie, prowadzonych metodą Halliwick, pokazała szczególne możliwości, jakie
środowisko wodne stwarza dla stymulowania rozwoju dziecka.
W szkole bardzo ważną rolę pełni terapeuta zajęciowy. Jest to
specjalista po studiach uniwersyteckich, nieco zbliżonych do fizjoterapii. Próbuje pomóc dziecku nauczyć się, jak ma rozwiązywać
swoje własne problemy. Pomaga zrozumieć mu funkcjonowanie
własnego ciała i nauczyć, jak sobie radzić przy pomocy właściwego sprzętu. Odpowiada za dobór tego sprzętu, w tym siedzisk
i wózków, często współpracując z fizjoterapeutą W szczególności zajmuje się instrukcją wykonywania czynności precyzyjnych,
wypracowywaniem czynności życia codziennego i nauką samodzielności. Jego działania nakładają się na pracę innych członków zespołu.
Northern Counties School przeznaczona jest dla 50 dzieci
w wieku od 3 do 19 roku życia z najcięższymi postaciami niepełnosprawności, w tym dla dzieci autystycznych i niesłyszących.
Szkoła zatrudnia personel w liczbie 55 osób.
Dzieci posiadają osobistych asystentów (kilkoro dzieci ma
ich nawet dwóch), przeszkolonych w Fundacji, którzy pomagają
w jedzeniu, lokomocji i innych czynnościach życia codziennego,
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a w razie potrzeby zajmują się karmieniem, transportem i zapewnieniem dziecku bezpieczeństwa. Tendencja do prowadzenia przede
wszystkim zajęć grupowych, łączy się tu z zapewnieniem dziecku
w czasie wspomnianych zajęć opieki jeden na jeden.
Wielką wagę przywiązuje się do regularnego szkolenia personelu – w każdy poniedziałek pracownicy pozostają godzinę po
pracy, aby wziąć udział w półtora godzinnym spotkaniu szkoleniowym.
Bardzo ważny jest bieżący przepływ informacji na temat każdego dziecka pomiędzy członkami zespołu. Dlatego ostatnie 30
minut pracy poświęcane jest klasowemu teamowi, jeden raz w tygodniu odbywają się spotkania większych zespołów, a raz w miesiącu
spotyka się cały personel. Pielęgnowana jest również codzienna
wymiana informacji pomiędzy szkołą i domem.
Warto zwrócić uwagę, że obserwacje dotyczące zachowań
i reakcji każdego dziecka w czasie zajęć są zapisywane na bieżąco,
a przejrzyste, indywidualne programy działań edukacyjno – terapeutycznych wiszą na ścianie klasy.
Ważne miejsce w programach dzieci z ciężkimi postaciami niepełnosprawności zajmuje wielozmysłowa stymulacja i terapia SI.
Internat prowadzony przy Northern Counties School oferuje
14 miejsc od poniedziałku do piątku. Ponadto rodzina może skorzystać z odpłatnej usługi pozostawienia dziecka przez weekend
w internacie, jednak nie więcej niż przez 6 weekendów w roku.
Placówka planuje poszerzenie oferty o pobyt wakacyjny.
Kolegium grupuje niepełnosprawną młodzież w wieku od 18
do 21 roku życia. U około połowy studentów tej szkoły zostało
rozpoznane PCI.
Zajęcia odbywają się w małych, 7-8 osobowych grupach
i oprócz typowych przedmiotów szkolnych, dotyczą komunikacji,
czynności życia codziennego, życia w rodzinie lub stanowią rodzaj
przygotowania zawodowego. Raz w tygodniu ma miejsce spotkanie z osobistym nauczycielem i wtedy rozmowy dotykają każdego
ważnego dla ucznia tematu.
Na ostatnim roku odbywają się liczne spotkania związane
z tworzeniem indywidualnego planu na życie. Kolegium to czas
do przechodzenia do samodzielności i brania odpowiedzialności
za własne życie.
Wyniki szczegółowych kontroli zewnętrznych decydują o finansowaniu kosztownej działalności placówek – także dlatego personel stara się bardzo dokładnie udokumentować swoje osiągnięcia.
Szkoły Percy Hedley są pod każdym względem instytucjami
innowacyjnymi, również w zakresie oceny osiąganych wyników.
Nie ma zbyt wielu narzędzi do oceniania dzieci z niepełnosprawnością ruchową, które dość licznie reprezentowane są w placówkach, dlatego wypracowano własny system.
Każde dziecko powinno osiągnąć co najmniej trzy cele długoterminowe i dwa cele semestralne (w Anglii rok szkolny składa się
z trzech semestrów). Każdy specjalista postrzega cele nieco inaczej, jednak nie może to wpływać negatywnie na na ich spójność.
Całość dokumentacji każdego dziecka analizowana jest co semestr.
W pracach zespołu oceniającego okresowo uczestniczy lekarz
pediatra, a raz w roku w spotkaniu zespołu bierze udział rodzic.
Pewną trudność sprawia ocena dzieci z poważnymi niepełnosprawnościami. Z reguły cele dla nich dobierane, stanowią bardzo
malutkie kroczki w rozwoju dziecka.
W szkołach dogłębnej ocenie poddawane są nie tylko osiągnięcia dzieci, ale także praca nauczycieli. Nauczyciel, który nie spełnia oczekiwań, musi liczyć się z utratą etatu.
Sam dobór kadry jest dokonywany z ogromną starannością.
Wykształcenie kandydata do pracy w Fundacji jest tylko jednym
z elementów decydującym o przyjęciu. Liczy się umiejętność
pracy w zespole, bycie osobą dobrze zorganizowaną, system wartości. „Żeby tu pracować – trzeba kochać dzieci, trzeba być uczciwym” – usłyszeliśmy.
Zwraca uwagę wielkie zaangażowanie oraz znakomite przygotowanie merytoryczne całego zespołu biorącego udział w zajęciach.

Tygodniowy czas pracy w szkole wynosi 37 godzin, ale pracownicy są bardzo dyspozycyjni i w razie potrzeby często zostają poza
godzinami pracy.
Stosowany jest system rotacji pracowniczej, zapobiegając syndromowi wypalenia i poszerzający kompetencje kadry – każdy
powinien umieć pracować z każdym dzieckiem.
Percy Hedley Foundation to organizacja, która wciąż się rozwija, poszukując nowych form pełnienia swojej misji. Jednym z najnowszych przykładów może być Linskill Centre, gdzie w budynku,
w którym wcześniej mieściła się szkoła, powstało centrum służące
mieszkańcom dzielnicy, z bogatą ofertą zajęć dla osób niepełnosprawnych. Szczególnie ciekawa wydają się propozycja zajęć na
trampolinie, łącząca doskonałą zabawę z terapeutycznym oddziaływaniem na wiele sfer funkcjonowania oraz Imuse Studio. Studio
umożliwia przeżycie wielozmysłowego doświadczenia z jednoczesną możliwością aktywnego kształtowania go. Osoba uczestnicząca w sesji ma możliwość słuchania muzyki, doświadczając
wibrowania dźwięku dzięki zastosowaniu skrzyni rezonansowej.
Dźwięk zsynchronizowany jest z wizualnym pokazem barwnych
obrazów na ekranie monitora.
Able 2 proponuje szeroką i bardzo atrakcyjną ofertę dziennych
aktywności dla dorosłych osób niepełnosprawnych, szanując ich
prawo do dokonywanie wyborów, niezależności oraz zapewniając
wysokie standardy. Abble 2 zajmuje się również mieszkalnictwem
osób niepełnosprawnych, tworząc dla swoich rezydentów zróżnicowane typy mieszkań, w pełni dostosowane do ich potrzeb i możliwości. Uderza ogromna dbałość o piękno otoczenia domów, pełnego kwiatów i zieleni.
Rezydenci mają do wyboru wiele dziennych aktywności, na
przykład ogrodnictwo, ceramikę, rękodzieło, mogą pracować
w nowoczesnej drukarni, w kuchni jednostki kateringowej, multimedialnym studio z radiowo – telewizyjnym wyposażeniem, umożliwiającym tworzenie własnych programów, czy filmów. SoundScapes Studio, dzięki systemowi ultradźwiękowych mikrofonów,
pozwala na przetwarzanie ruchu w dźwięk, dostarczając niezapomnianych przeżyć przy tworzeniu własnej muzyki.
W Abble 2, podobnie jak we wszystkich placówkach szkolnych Fundacji, kładzie się wielki nacisk na rozwijanie sportu
osób niepełnosprawnych. Regularne rozgrywki futbolowe, koszykówka i rugby na wózkach, boccia oraz inne sporty, prowadzone
przez Akademię Sportu, angażują wiele osób niepełnosprawnych,
pozwalając doświadczać sportowych emocji i rozwijać sprawność fizyczną.
Niezależnie od opisanych aktywności, dział fizjoterapii lub terapii logopedycznej oferuje indywidualną opiekę specjalistyczną niepełnosprawnym podopiecznym w każdym wieku. Fundacja współpracuje również z lekarzem.
Jednak to nie wysoka technika decyduje o wyjątkowości Abble
2 lub Linskill Centre ale sposób podejścia do drugiego człowieka
– pełen szacunku dla jego prawa do dokonywania własnych wyborów i podejmowania własnych decyzji oraz pełen troskliwie przemyślanych szczegółowych działań, mających na celu zminimalizowanie ograniczeń uczestniczenia w normalnym życiu, jakie może
powodować niepełnosprawność .
Centrum dla Niepełnosprawnych Dzieci w nowym skrzydle rozbudowywanego Szpitala w Newcastle, grupuje różnych specjalistów, rozwiązujących ściśle medyczne problemy dzieci niepełnosprawnych. Świadczenia te znakomicie dopełniają model pracy
Fundacji, niezależnie od działań medycznych, realizowanych bezpośrednio na terenie samej Fundacji.
Siłą rzeczy krótki artykuł nie jest w stanie oddać w pełni niezwykłej rzeczywistości, jaką przez 50 lat udało się stworzyć ludziom
Fundacji Percy Hedley. Jednak ważniejsza od szczegółów jest inspiracja i nadzieja, jakie ta rzeczywistość niesie ze sobą.
Gdzie dostrzegłam podmiotowość?
Zacznę od wypowiedzi terapeutki – Polki, która pracuje ze studentami niepełnosprawnymi z Newcastle.
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Moim zdaniem jest to klucz do zrozumienia traktowania podmiotowego dziecka/ osoby niepełnosprawnej, klucz, który (według
mnie) dał jej możliwość podjęcia pracy w renomowanej placówce,
jaką jest PERCY HEDLEY SCHOOL w NEWCASTLE.
Wśród wielu pytań weryfikujących podejście do niepełnosprawnych i przyszłej pracy z nimi,… pytań odkrywających osobowość
terapeuty, padło pytanie dotyczące sposobu traktowania studentów,
z którymi przyszłoby jej pracować.
Odpowiedź brzmiała: „Chciałabym ich traktować tak,
jakbym sama chciała być traktowana”.
Jestem przekonana, że to zdanie zawiera sens, główną treść
moich myśli i przekonań o podejściu i o pracy z dziećmi/osobami
niepełnosprawnymi. Ma w sobie wyjaśnienie opisywanej podmiotowości.
Opisując fragmenty, które „wyryły” mi się w pamięci, które
będą też kolejnym wyjaśnieniem sposobu patrzenia na małego niepełnosprawnego człowieka, będę wyjaśniała określenie rozumianej przeze mnie podmiotowości.
Obserwacja:
Kilka obrazów – z grup młodszych:
Siedziska dostosowane do poszczególnych serii zadań – do
zajęć ruchowych oddzielne, do zajęć matematycznych oddzielne.
Oprzyrządowanie dostosowane do każdego dziecka, aby zapewnić
komfort funkcjonowania, a w rezultacie nauczyć się niezależności.
Odpowiednio dobrane komunikatory, ustawiane tak, aby mogły
służyć jak najlepiej. Zwracanie uwagi na odpowiednią pozycję
dziecka podczas przenoszenia, siedzenia… Uwzględnianie gotowości podopiecznego do przenoszenia przez terapeutów – zapytanie o tę gotowość („gotów”, więc raz, dwa, trzy przenosimy).
Zabezpieczenie ręki w pozycji funkcjonalnej, żeby mogło schodzić i wchodzić po schodach.
Zajęcia prowadzone dynamicznie, w odpowiednim tempie
z odpowiednią modulacją głosu. Przy tym ciekawe, umożliwiające dziecku dokonywanie wyboru z oczekiwaniem na ten wybór/
decyzję.
Na zewnątrz budynku propozycja różnych form aktywności.
Posługując się znakami, dziecko wybiera np.:
 jazdę na (odpowiednio dostosowanym dla dziecka niepełnosprawnego) rowerku, który wymusza ruch,
 huśtanie się na (odpowiednio dostosowanej dla dziecka niepełnosprawnego) huśtawce,
 gry planszowe,
 różne inne formy zabaw przy odpowiednio dostosowanych dla
dziecka niepełnosprawnego stolikach.
Terapia polega przede wszystkim na ciągłej obserwacji dziecka/
osoby, jego reakcji, po to, aby odpowiedzieć na potrzeby, jakie
wyraża manifestując daną reakcję, zaspokoić je dostosować odpowiednie bodźce, aby umiejętnie je „ odbierać”, pomóc w funkcjonowaniu.
Zobrazuję to zaobserwowanym podczas zajęć
zachowaniem terapeutki w stosunku do swego podopiecznego.
Wyznaczonym zadaniem dziecka było prawidłowe
trzymanie głowy. Terapeutka cały czas obserwowała
chłopca. W chwili, gdy prawidłowe utrzymanie głowy
stawało się dla chłopca niemożliwe, natychmiast został
założony kołnierz ortopedyczny, ponieważ komfort
dziecka był najważniejszy.
Naturalną jest więc wymieniona niżej postawa:
Podczas pracy, lider – osoba prowadząca, zespół
– koncentruje się na dziecku, a nie na sobie.
Zespół, wykorzystując posiadaną wiedzę, nabyte
umiejętności uwzględnia:
 indywidualność każdego podopiecznego,
 jego potrzeby wynikające z niepełnosprawności,
 jego sposób odbierania „świata”, możliwości,
 jego potrzebę dokonywania wyboru, czekając na
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dokonanie wyboru, aby zapewnić komfort w poznawaniu, funkcjonowaniu, a potem w codziennym życiu, aby przygotować
do niezależności.
Obrazy zapamiętane z obserwacji funkcjonowania grup starszych: studentów, dorosłych przyczyniły się do sformułowania
kolejnych refleksji, do zmiany mego patrzenia i weryfikacji mojej
postawy i pracy z dziećmi niepełnosprawnymi (a szczególnie ze
znaczną dysfunkcją ruchu, spowodowaną uszkodzeniem mózgu).
Dały możliwość odpowiedzi na postawione pytanie: „ Do czego
prowadzi dobrze pojmowana podmiotowość?”
Oto moje wnioski:
Wszyscy podopieczni PERCY HEDLEY SCHOOL w NEWCASTLE wychowywani są do podejmowania decyzji, wyrażania
sądów, opinii, oceniania, zadawania pytań, możliwości dokonywania wyboru. Uczeni takiego funkcjonowania, które prowadzi
do jak największej niezależności, stają się osobami, które są nierozerwalnie związane z istniejącą społecznością. Nie są postrzegane jak inne – różniące się osoby, są częścią swojej społeczności (w miarę niezależną) i w miarę możliwości uczestniczącą w jej
życiu. Mają możliwość radowania się, rozwijania swoich zainteresowań, uczestnictwa w życiu społecznym i cieszenia się nim.
Potrzebne jest tylko odpowiednie myślenie, którego rezultatem będą np.:
 dostosowane chodniki,
 ulice bez barier – bez krawężników,
 podjazdy,
 dostosowane budynki użyteczności publicznej – restauracje,
kawiarnie,
 dworce – gdzie poziom podłogi wagonu jest równy poziomowi peronu,
 miejsca – kluby, gdzie, będą mogli rozwijać swoje pasje, zainteresowania, zdolności, gdzie będą mogli tworzyć, ale też pracować np. Studia Muzyczne, Radiowe, Telewizyjne, hale sportowe tj. Akademia Sportu
Potrzebne jest myślenie, w którym nie budzi zdziwienia osoba
dorosła mieszkająca oddzielnie, w swoim mieszkaniu. Przecież
ma prawo do takiej decyzji, tak, jak inni dorośli obywatele. Trzeba
ją tylko (przez odpowiednią rehabilitację/edukację)przygotować
do obsługiwania siebie i przedmiotów gospodarstwa domowego.
Nauczyć przygotowywania posiłków i gospodarowania powierzonym mieniem. Przy tym dostosować architektonicznie i funkcjonalnie pomieszczenia do zamieszkania. Dać prawo do decydowania o wyborze rozkładu pomieszczeń, koloru ścian itp.
To wszystko jest możliwe. Widzieliśmy taką pomoc i taki sposób
funkcjonowania. Jednak trzeba zmiany sposobu myślenia, likwidacji barier w dotychczasowym myśleniu, likwidacji stereotypów
w myśleniu i naszych (nie zawsze przyjaznych) przyzwyczajeń.

BIULETYN SIECI MPD
Joanna Kryszczyńska
t

Szkoła dla Rodziców – początek wspólnej drogi
Osoby, które piszą artykuły do tego biuletynu dzielą się swoimi
wrażeniami z Newcastle. Ja zrobię to w sposób pośredni. Napiszę parę
słów o grupie Matki z Dzieckiem. Niestety nie mogłam uczestniczyć
w zajęciach Szkoły dla Rodziców (tak w Percy Headley nazywana
jest ta grupa), bo akurat nie było takiego spotkania. Chcę jednak
poruszyć ten temat, ponieważ uważam, że bardzo ważne jest to, co
się dzieje z niepełnosprawnym dzieckiem i jego rodziną pomiędzy
okresem niemowlęcym i przedszkolnym. Przekażę Państwu informacje uzyskane od Anne Coates oraz to, co wiem na ten temat od
zespołu zamojskiego ze Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem” .
Anne jest osobą odpowiedzialną w Percy Headley Fundation
między innymi za prowadzenie grup obejmujących opieką najmłodsze dzieci i ich rodziców. Niektóre maluchy rozpoczynają zajęcia nie
mając jeszcze roku. Pierwszy etap usprawniania mają już za sobą.
Jest to najczęściej rehabilitacja indywidualna w regionalnych ośrodkach rehabilitacyjnych. Obejmuje zazwyczaj terapię NDT– Bobath
oraz inne formy wspomagania rozwoju w zależności od potrzeb
dziecka i możliwości danego ośrodka. Percy Headley nie współpracuje z tymi ośrodkami i nie ma ustalonego sposobu przekazywania
dzieci. Rodzice sami dowiadują się o istnieniu Fundacji i zgłaszają się
do niej. Zajęcia w Szkole dla Rodziców odbywają się raz w tygodniu.
Opieka, która była wcześniej oferowana dziecku może być kontynuowana. Przez jakiś czas łączone są te dwie formy wspomagania rozwoju. W wieku trzech – czterech lat dziecko przechodzi pod opiekę
brytyjskiego systemu edukacji. W Percy Hedley Fundation zaczyna
wtedy regularne, codzienne zajęcia w grupie przedszkolnej.Większość
przedszkolaków było wcześniej w grupach prowadzonych przez Anne
Coates. Na pytanie „Dlaczego ta przedprzedszkolna opieka jest tak
ważna” Anne odpowiada: „W czasie tych zajęć bardzo często rodzice
po raz pierwszy dowiadują się czegoś dobrego o ich dziecku. Do tej
pory zazwyczaj koncentrowano się na jego problemach i mówiono
same złe rzeczy. Tutaj rodzice uczą się inaczej patrzeć na swoje dziecko
– dostrzegać jego mocne strony. To wszystko zmienia”.
Cele „ Szkoły dla Rodziców” to:
• utworzenie partnerstwa pomiędzy dzieckiem, rodzicami i zespołem, które rozumiane jest jako podstawa budowania programu
wspomagania rozwoju dziecka (wspólna funkcjonalna ocena
dziecka, pomoc w zrozumieniu przez rodzica problemów malucha – dlaczego dziecko nie może wykonać danej czynności i jak
oni mogą pomóc mu w wykonaniu jej),
• pomoc rodzicom w zauważaniu tego, jak wspaniałą i niepowtarzalną osobą jest ich dziecko (rozwijanie i poprawa relacji pomiędzy dzieckiem i rodzicami), wspólne szukanie sytuacji transferu,
czyli podpowiadanie rodzicom w jaki sposób mogą wykorzystać
w codziennym życiu to, czego aktualnie się dziecko uczy na zajęciach (pomoc w rozwijaniu kompetencji rodzicielskich) motywowanie ich, aby zachęcali dziecko do używania technik rozwiązywania problemów w sytuacjach życia codziennego (problem
solving techniques),
• przygotowanie dziecka do nauki wszystkiego, co jest ważne
w życiu poprzez usprawnianie funkcji motorycznych, poznawczych oraz umiejętności komunikacyjnych i społecznych,
• przyzwyczajenie dziecka do regularnych zajęć w systemie Nauczania Kierowanego oraz wdrożenie pierwszych etapów terapii w tym
systemie (przygotowanie rodziców i dziecka do kolejnych etapów
edukacji).

Zajęcia odbywają się w grupach 3-5 dzieci, którym towarzyszy jeden
z rodziców. Ustalane są indywidualne cele dla każdego dziecka,
ale realizowane są również wspólne dla wszystkich dzieci cele
związane z programem dnia.
Dlaczego tak ważne jest, aby rodzina miała zapewnioną profesjonalna opiekę w tym okresie?
W materiałach do konsultacji na temat wytycznych postępowania
diagnostyczno-terapeutycznego dla dzieci z wczesnym uszkodzeniem
mózgu psycholog – Aleksandra Wnuk, pisze:„W polskim systemie wczesnej opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym brakuje ogniwa łączącego wczesną (w pierwszym 1,5 roku życia) diagnozę neurorozwojową
indywidualną z usprawnianiem wieloproﬁlowym, obejmującym terapię
ruchową i psycho-pedagogiczną, realizowanym w nielicznych placówkach edukacyjnych (przedszkolach integracyjnych i specjalnych). Do
tych przedszkoli traﬁają dzieci z mpd w najlepszym przypadku w wieku
3-4 lat (zresztą nieliczne), co oznacza, że stracone z punktu widzenia
prawidłowej stymulacji, są pierwsze lata życia. Nawet te dzieci, które
korzystają w tym czasie z usprawnia ruchowego i innych doraźnych
form terapii, nie są stymulowane w tych obszarach rozwoju, w których
powinny i nie dzieje się to z należytą intensywnością.[...] Gdy dziecko
jest niepełnosprawne, cała troska i wysiłki terapeutyczne koncentrują
się na sferze ruchowej. Założenie, że rodzice zapewnią dziecku odpowiednią w pierwszych latach życia stymulację poznawczą i społeczną
jest błędne. Tak samo błędne jest założenie, że zapewnieni ją okazjonalny kontakt z psychologiem lub pedagogiem. Dziecko z wczesnym
uszkodzeniem centralnego układu nerwowego, bardziej niż jego pełnosprawny rówieśnik, potrzebuje stymulacji w każdej sferze rozwojowej. Najlepiej jeśli odbywa się to pod okiem terapeutów w grupie rówieśniczej. W wielu krajach Europy funkcjonują tzw. żłobki neurologiczne.
Już dzieci kilkunastomiesięczne razem z rodzicami traﬁają na zajęcia
w takich placówkach, tworząc Grupy „Matka z Dzieckiem”. Są to grupy
w których dzieci i ich rodzice realizują program rehabilitacjno-edukacyjny pod kierunkiem zespołu terapeutycznego. Podczas takich zajęć
rodzice mają stały i bieżący dostęp do wszystkich niezbędnych informacji na temat ich własnego dziecka. W każdej chwili mogą zadawać
pytania specjalistom i otrzymywać wyjaśnienia oraz zalecenia dotyczące
usprawniania poszczególnych uszkodzonych funkcji dziecka. Podczas
zajęć budowane jest potrójne partnerstwo pomiędzy rodzicami, dziećmi
i terapeutami. Rodzice są jednocześnie uczniami i nauczycielami. Rodzic
w roli ucznia poznaje problemy własnego dziecka i uczy się je rozwiązywać. Rodzic w roli nauczyciela jest dla terapeutów najlepszym źródłem
informacji o dziecku, a korzystając z instruktażu terapeutów uczy swoje
dziecko poszczególnych funkcji oraz dzieli się wiedzą z domownikami.
Doświadczenia krajów europejskich stosujących ten model usprawniania wskazują, że tak wcześnie rozpoczęta współpraca z rodzicami procentuje w przyszłości lepszymi efektami usprawniania.”
Dlaczego według mnie tak ważna jest ta grupa? Oczywiście
ze względu na to jakie daje możliwości rozwojowe dzieciom. Ale
również dlatego, że jest rzeczywistym wsparciem dla rodziców na
początku ich trudnego macierzyństwa. Według profesor Ewy Pisuli
najskuteczniej możemy pomóc niepełnosprawnemu dziecku jeśli
udzielimy wsparcia (umocnienia) jego rodzinie i wyposażymy ją
w kompetencje niezbędne do radzenia sobie z niepełnosprawnością dziecka. Doktor Maria Król przewodnicząca Stowarzyszenia
„Krok za Krokiem” w Zamościu uważa tak samo i jako przykład
przedstawia „W samolocie w sytuacji zagrożenia matka jest uczona,
aby najpierw sobie nałożyła maseczkę tlenową, później dziecku.
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Jeżeli najpierw nie pomoże sobie, może nie zdążyć pomóc dziecku”.
My profesjonaliści musimy postępować tak samo. Zdążyć z pomocą
dla rodziców! Możemy uczyć się tego w Zamościu. Tam od wielu lat
prowadzone są grupy „Matki z Dzieckiem”.Według mnie jest to wyjątkowy rodzaj wsparcia, który miałam okazję poznać. Wsparcie przez
konkretne działanie, a nie tylko pocieszające słowa. Wielu rodziców
unika spotkań w tak zwanych „grupach wsparcia”. Być może dlatego, że wymagałoby to od nich przyznania się przed samym sobą
„tak, mam problem i potrzebuję wsparcia innych”. A może dlatego,
że boją się konfrontacji z rodzicami starszych dzieci z podobnymi
problemami. Nie są gotowi na to, co niesie przyszłość. Nie chcą sobie
wyobrażać jak będzie wyglądało ich życie za kilka, kilkanaście lat.
Mają jeszcze nadzieję, że niepełnosprawność ich dziecka minie jak
zły sen. Jednocześnie czują już, że tak się nie stanie. Często są przerażeni, bezradni i boją się, że nie poradzą sobie z wychowaniem niepełnosprawnego dziecka. To jest moment, w którym naprawdę potrzebują wsparcia. W grupie „Matki z Dzieckiem” spotykają się z innymi
rodzicami, którzy mają dzieci w podobnym wieku i podobne problemy. Są dla siebie nawzajem ogromną pomocą, a opieka profesjonalistów pomaga im odzyskać równowagę. To się dzieje poprzez
wspólną pracę. Kiedy rodzic wie, co ma robić, zaczyna wierzyć na
nowo w swoje rodzicielskie kompetencje. Zamienia zamartwianie
się, w konkretną pomoc dla dziecka. Oczywiście problemy rodziców, które przedstawiłam nie są obowiązującym wszystkich sche-

matem. Każda rodzina jest jedyną w swoim rodzaju i może potrzebować zupełnie czegoś innego. Jednak większość rodziców przechodzi poprzez podobne etapy radzenia sobie z tą trudną sytuacją, która
niespodziewanie pojawiła się w ich życiu.Według profesor Ireny Obuchowskiej przeżycia emocjonalne związane z informacją o niepełnosprawności dziecka można podzielić na cztery okresy: szoku, kryzysu
emocjonalnego, pozornego przystosowania się oraz konstruktywnego przystosowania się. Dopiero w tym czwartym okresie rodzice
podejmują próbę racjonalnego rozwiązania sytuacji. Życie rodziny
zaczyna organizować się wokół wspólnego celu jakim jest niesienie pomocy dziecku. Rodzice przestają szukać cudownego leku lub
metody. Akceptują i kochają dziecko takim jakim jest. Dostrzegają
jego wartości i potraﬁą cieszyć się z jego istnienia. Pozytywne uczucia, które zaczynają dominować w ich wzajemnych relacjach są źródłem radości mimo trudu codziennego dnia. Moim zdaniem grupa
„Matka z Dzieckiem” bardzo pomaga w osiągnięciu tego etapu, o ile
nie stało się to wcześniej. Jeżeli rodzice nie dojdą do niego, ich życie
będzie nieustanną walką.
Na wizycie studyjnej w Percy Hedley Fundation urzekło mnie
i moje koleżanki piękno podmiotowego traktowania osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Wszystkie zgodnie to potwierdziłyśmy.
Ta podmiotowość zaczyna się w „Szkole dla Rodziców” od wsłuchiwania się w potrzeby całej rodziny i od profesjonalnego ich rozwiązywania.

Aneta Lenio– Sykuła, Alicja Szatkowska
t

Edukacja specjalna uczniów niepełnosprawnych
w wieku od 3 do 19 lat w szkołach Percy Hedley Foundation
Prezentacja wysokich standardów związanych z nowatorskimi
metodami rozwijania myślenia uczniów (Thinking Skills) oraz upowszechnieniem alternatywnych form komunikacji.
Fundacja Percy Hedley odpowiada na potrzeby uczniów niepełnosprawnych głównie z północnej Anglii, rzadziej z pozostałych obszarów.
Prowadzi edukację zintegrowaną z terapią i rehabilitacją dla dzieci od
3 do 10 roku życia w przedszkolu, a następnie w szkole podstawowej
i ponadpodstawowej – do osiągnięcia 19 roku życia.
Specjalizuje się w edukacji i terapii trzech grup dzieci: z mózgowym
porażeniem dziecięcym, złożonymi potrzebami edukacyjnymi wynikającymi z kompleksowych zaburzeń rozwoju np. spektrum autyzmu czy
ADHD oraz trudnościami w uczeniu związanymi z zaburzeniami rozwoju mowy. W angielskim systemie oświaty specjalnej szkoły te stanowią wzór najwyższych standardów edukacyjnych, a jednocześnie zajmują się grupą dzieci o najbardziej złożonych zaburzeniach i potrzebach edukacyjnych.
Filozoﬁa terapii dziecka niepełnosprawnego zintegrowanej z systemem edukacji jest tam realizowana bardzo konsekwentnie i spójnie.
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Dziecko które przyjeżdża do przedszkola lub szkoły jako naturalnego
miejsca rozwoju, w ciągu siedmiu godzin pobytu dziennie otrzymuje
kompleksowe wsparcie, całkowicie zintegrowane jako edukacja.
Jest to forma wsparcia komfortowa i pożądana dla rodziny niepełnosprawnego ucznia i jego samego. Taka naturalność życia rodzinnego
dodatkowo wzbogacana jest czymś niespotykanym w Polsce. Niepełnosprawne dzieci i młodzież wraz z rodzinami, po powrocie ze szkoły mogą
popołudniu realizować swoje dodatkowe zainteresowania w Akademii
Sportu prowadzonej przez Fundację oraz na różnych kółkach aktywności: teatralnej, plastycznej, tanecznej i innych. Uczestniczą w nich bardzo
licznie. W czasie rozmów z uczniami trenującymi boccię lub football
na wózkach elektrycznych, dowiedzieliśmy się jak ważne są dla nich
te alternatywne w stosunku do szkoły zajęcia. W szkołach i internatach, licznie na tablicach informacyjnych i ulotkach, widać jak bogata
jest aktywność uczniów niepełnosprawnych – pokazywane są ich sukcesy, osiągnięcia, zapał do rywalizacji oraz radość spotkania z grupą.
Uderzającą sprawą, która zwraca uwagę przy wejściu do każdej placówki jest umieszczenie na pierwszym planie systemu wartości i opisu
ﬁlozoﬁi, którymi kierują się pracujące i uczące się tam
osoby. Fundamentalne to:
• podmiotowość rozumiana jako pełen szacunek do
woli i godność każdego podopiecznego i pracownika,
która obowiązuje we wzajemnych relacjach
• otwartość na wielką różnorodność i odmienność podopiecznych placówek związanych z kolorem skóry,
niepełnosprawnością, osobistymi preferencjami itd.
• zasada bycia miłym, starania się „do my best”– robię
najlepiej jak potraﬁę
• zasada, iż szkoła jest miejscem radości, w którym
jednym z celów jest dawanie poczucia szczęścia
i zadowolenia z siebie.
Kolejnym standardem, który jest wyraźnie
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widoczny w każdym miejscu i sytuacji, jest bardzo indywidualne
podejście do każdego z uczniów. Indywidualnie określane są cele rozwojowe każdego ucznia we wszystkich sferach. Zarówno pod względem
edukacyjnym jak i rehabilitacyjnym dokładnie zaplanowane i dostosowane są zadania i pomoce w salach dydaktycznych, pomoce do poruszania się po korytarzach oraz sposób samoobsługi lub wspieranego korzystania ze stołówki. W klasie każde dziecko ma swoje, dostosowane stanowisko pracy– stół, siedzenie, pomoce komunikacyjne, sprzęt do poruszania się. Dąży się do maksymalnego wspomagania ucznia w działaniu jak najbardziej dla niego samodzielnym na aktualnym poziomie
możliwości. Daje się mu czas i okazję do doświadczania porażek i sukcesów w realizacji zadań grupowych i jego własnych celów. Ta indywidualizacja widoczna jest w sytuacjach lekcyjnych, kiedy na literaturze
uczniowie dostają takie samo zadanie, ale każdy z nich inaczej, według
swoich umiejętności zadanie rozwiązuje. Jedni udzielają odpowiedzi
przez wskazanie kilku piktogramów, inni na to samo pytanie piszą odpowiedź na komputerze. Podobnie jest na stołówce szkolnej, gdzie znajdują się różne siedziska, stoły, a nawet różne sztućce dostosowane do
różnych potrzeb uczniów. Niezależnie od stopnia niepełnosprawności,
każdy z założenia ma prawo poczuć się podmiotowo, być wyróżniony
i wspierany w jak najbardziej niezależnym sposobie funkcjonowania.
W warunkach polskich jest to standard daleki do osiągnięcia, głównie
ze względów ﬁnansowych.
W Percy Hedley School, w każdym momencie edukacji i wspierania dziecka w rozwoju, ważne jest zdanie rodzica. Uczestniczy on
w zatwierdzaniu planu edukacji dziecka, wyborze sprzętu wspomagającego rozwój ruchowy oraz komunikację alternatywną, oraz co ważne,
z pomocą szkoły tworzy plan przejścia dziecka z jednego poziomu edukacji i życia na kolejny. Rodzic wspierany jest przez specjalistów w dostosowaniu środowiska domowego i domowej aktywności ucznia i rodziny,
by było przyjazne budowaniu samodzielności dziecka. Osiągnięcie maksimum swoich możliwości przez ucznia we wszystkich sferach rozwoju, jest podstawowym celem każdej szkoły. W Percy Hedley Foundation szkoła uczy swych podopiecznych osiągnięte umiejętności wykorzystywać w życiu, np. w domu. Uczy myśleć niezależnie, podejmować
próby rozwiązywania problemów, działać jak najbardziej samodzielnie. Stwarza również środowisko lokalne, które ułatwia funkcjonowanie niepełnosprawnym osobom, nie stwarza barier, daje prawo osobie
niepełnosprawnej do uczestnictwa w życiu społecznym. Celem edukacji jest tutaj budowanie u uczniów poczucia wiary we własne możliwości, otwartości i twórczości w radzeniu sobie z przeciwnościami oraz
zdobywanie umiejętności, które ćwiczone są na co dzień w środowisku szkolnym i w czasie licznych wyjść uczniów do środowiska otwartego . W czasie naszej wizyty, uczniowie gimnazjum używający komputerowych pomocy do komunikacji alternatywnej zachęceni zostali do
spotkania i rozmowy z nami. Używali wysokiej klasy elektronicznych
komunikatorów głosowych typu VOCA, obsługiwanych przez system
wskazywania punktem na czole oraz skanowania za pomocą switchy
i joysticków. Odbyła się spontaniczna rozmowa, w czasie której odpowiadali na nasze pytania. Byli w tym bardzo sprawni i elokwentni. To
spotkanie dało nam dużo przyjemności oraz napawało zachwytem nad
wysokim poziomem umiejętności komunikacyjnych niepełnosprawnych ruchowo uczniów nie mówiących.
W opisywanych grupach wiekowych uczniów, edukacja i rehabilitacja prowadzona jest według modelu Nauczania Kierowanego.
W podstawówce codziennie na początku dnia lekcyjnego odbywają się
dwie sesje ruchowe– łącznie około trzech godzin. Wtedy to, niezależnie
od klasy w jakiej dziecko się uczy, tworzone są grupy zajęciowe dzieci
o zbliżonym poziomie rozwoju ruchowego. W grupie od 5 do 9 osób,
uczestniczą razem w sesji ruchowej, gdzie realizują program ruchowy
w odpowiednich dla siebie pozycjach: leżących, siedzących lub wyższych:
stojących i lokomocji. Fizjoterapeuta z zespołem terapeutów i asystentów budując program opiera się o cele indywidualne i grupowe. Dba by
dzieci doskonaliły się w najbliższym sobie celu ruchowym, ale jednocześnie doświadczały ruchu w pozycjach które już osiągnęły lub których
same jeszcze nie są w stanie przyjąć. Zgodnie z Nauczaniem Kierowanym,
wykorzystywane są wszystkie techniki motywowania i wsparcia nauki

funkcji ruchowej jak: intencja rytmiczna, schemat ruchowy, oddziaływanie grupy, zabawa, śpiew oraz tworzenie transferu na czynności samoobsługowe. W trakcie sesji ruchowych ćwiczą schematy, funkcje ruchowe,
ale również rozwiązują problemy intelektualne. Fabuła, temat sesji jest
okazją do stymulacji intelektualnej. Dzieci zachęcane są do przywoływania skojarzeń z tematem według podanego klucza, przypominania
sobie wiedzy na dany temat zdobytej na literaturze czy przyrodzie, szukania rozwiązań problemów, które są aranżowane w trakcie sesji ruchowej. Liczą, opisują pojęciowo, ćwiczą pamięć. Taka stymulacja wynika
z upowszechniania w szkole technik rozwijania umiejętności myślenia– Thinking Skills.

Uczniowie z trudnościami w uczeniu się związanymi z porażeniem mózgowy, autyzmem czy innymi opóźnieniami, potrzebują specjalnego stymulowania procesów myślowych. Zintegrowane z programem nauczania i rehabilitacji techniki rozwijania myślenia mają
uczniom pomóc:
• usprawnić się w skutecznym uczeniu się, zdobywaniu wiedzy, realizacji programu nauczania
• rozumieniu i umiejętności stosowania wiedzy i umiejętności praktycznych w różnych wymagających tego sytuacjach
• rozwinąć twórcze myślenie
• podnieść poziom niezależności w myśleniu i działaniu.
Stymuluje się i ćwiczy takie obszary myślenia jak:
• umiejętność spostrzegania i przetwarzania informacji z otoczenia
• umiejętność wnioskowania o przyczynach i skutkach
• umiejętność zadawania pytań, poszukiwania informacji, planowania, rewidowania pomysłów (zaplanuj– zrób– oceń)
• myślenie twórcze i wyobraźnia
• umiejętność oceny, wartościowania idei, wyboru kryteriów oceny,
nabieranie pewności swych sądów oraz umiejętność samooceny.
Te sprawności ćwiczą uczniowie podczas wszystkich typów zajęć.
Stawiane są przed nimi problemy otwarte, bardziej lub mniej złożone.
Zachęcani są do poszukiwania odpowiedzi, próbowania rozwiązań,
dokonywania wyborów i podejmowania decyzji. Ostatecznie oceniają:
trudność zadania, swoją pracę i własny wysiłek, skuteczność rozwiązań
oraz pracę innych uczniów i nauczycieli w danej sytuacji.
Uczniów w szkole specjalnej i zwykłych obowiązuje w Wielkiej Brytanii taki sam program nauczania pod względem przedmiotów i podstawy programowej. Oczywiście poszczególne zagadnienia z ogólnej
podstawy programowej w szkole specjalnej są zastępowane innymi
adekwatnymi pod kątem możliwości uczniów. W ramach WF na przykład, zalecany programem skok w dal zastąpiony jest pchnięciem krzesła jednym ruchem na odległość, rzutem piłką na odległość lub zadaniem: jak daleko możesz dojść w 3 krokach. Cele edukacyjne przewidziane w podstawie rozbijane są na wiele drobniejszych by przy wolniejszym tempie nauki widoczne i mierzalne były postępy. Program
nauczania i zestaw celów dla klasy jest realną przesłanką planowania zajęć oraz oceny. Ocena postępów ucznia i rewizja celów odbywa
się trzy razy w roku.
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Standardem edukacji w placówkach Percy Hedley jest zintegrowane
podejście. Szkoła wychodzi naprzeciw potrzebom komunikacji alternatywnej uczniów nie mówiących w sposób równie kompleksowy jak
potrzebie rehabilitacji ruchowej. Nabycie przez ucznia kompetencji
komunikacyjnych, również za pomocą komunikacji alternatywnej jest
podstawą jego aktywnej i uczestniczącej edukacji. Wszyscy pracownicy
przeszkalani są w zakresie używania przez uczniów pomocy do komunikacji alternatywnej. Początkowo tablice komunikacyjne indywidualne,
przedmiotowe oraz proste pomoce elektroniczne obecne są we wszystkich salach jako standardowe wyposażenie. Proste komunikatory do
nagrania jednego czy dwóch komunikatów znajdują się na stanowisku
do terapii indywidualnej zarówno ﬁzjoterapeuty, psychologa czy nauczyciele przedmiotu. Pomoce są obecne na lekcjach i uczniowie korzystają
z nich aktywnie przy udzielaniu odpowiedzi, czy zdawaniu pytań. Dzieci
używające komunikacji alternatywnej uczą się w szkole kultury
dyskusji: szanowania współrozmówców, kolejności i porządku
wypowiedzi, asertywności, sprawnej odpowiedzi itd. Na zajęciach
grupowych z alternatywnych form komunikacji uczą się używać
swych kompetencji w różnych funkcjach i sytuacjach komunikacyjnych: informowania, pytania, dyskusji, rozmowy towarzyskiej.
Szkoła i Fundacja bardzo dba o udostępnienie uczniom niemówiącym odpowiedniej dla nich pomocy komunikacyjnej. Nawet
bardzo niesprawni ruchowo uczniowie powszechnie korzystają
z alternatywnej komunikacji. Często jest to możliwe dzięki zastosowaniu najwyższej klasy urządzeń elektronicznych oraz zaawansowanych metod dostępu, które czynią ich słyszalnymi. Licznie
również uczestniczą w wyjściach do restauracji, kina, obiektów
publicznych, czy korzystają ze środków komunikacji, gdzie sprawdzają swoje umiejętności w sytuacjach otwartych.

Przez cały ciąg edukacji, w programie edukacji na równi z pisaniem, czytaniem, matematyką i procesem uczenia się, stawiane są
umiejętności życiowe, współżycia społecznego czy proces budowania
niezależności. W sali starszych przedszkolaków znajduje się dostosowane dla dzieci zaplecze kuchenne, z którego uczą się korzystać. Powyżej
14 roku życia w edukacji wprowadza się Program Umiejętności Funkcjonalnych, ponieważ w tym wieku uczeń przygotowuje się do egzaminów, zarówno edukacyjnych jak i z samodzielności w funkcjonowaniu.
Ważnym aspektem budowania autonomii i samodzielności jest praca
nad sposobem samodzielnego przemieszczania się. Jest to cel rozwojowy bardzo kompleksowo podejmowany. Terapeuci i nauczyciele dążą
do tego by określić i wdrożyć nawet u uczniów z bardzo małymi możliwościami kontroli ruchowej sposób samodzielnego przemieszczania się na wózku elektrycznym. Jeżeli dziecko psychicznie, poznawczo
i emocjonalnie jest dojrzałe i pragnie samo się przemieszczać, dąży się
do udostępnienia mu odpowiedniej metody. Mieliśmy okazję widzieć
wózki elektryczne sterowane ruchem głowy za pomocą dwóch przycisków, a nawet przy użyciu specjalnego prototypowego zagłówka przy
oparciu głowy, czułego na niewielkie ruchy głowy. Przemieszczały się
na nich samodzielnie osoba dorosła oraz uczennica gimnazjum, które
nie były w stanie obsługiwać joysticka z powodu porażenia rąk. Zatem
przy określaniu celów i metod lokomocyjnych ucznia, rozważa się wiele
przyczynek – zarówno ruchowych, ale i społecznych czy funkcjonalnych.
Podsumowując, ﬁlozoﬁa, metody i narzędzia pracy szkół Percy
Hedley Foundation są bardzo cennym przykładem realizowania wszechstronnego rozwoju dziecka pomimo niepełnosprawności. 50 letnia praktyka owocuje skuteczną metodą pracy zespołowej specjalistów, dążeniem do jak najlepszej edukacji dziecka oraz wspieraniem rozwoju osobowości autonomicznej i korzystającej ze swych potencjałów. Jak widać
to w szkole w Newcastle obrazem tego jest szczęśliwe dziecko.

Barbara Sińczuk

Kierunek samodzielność

– systemowe wsparcie młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych
w ośrodkach prowadzonych w Newcastle przez Fundację Percy Hedley
Mój obecny pobyt w Percy Hedley miał miejsce dokładnie 25 lat od
pierwszej wizyty w Newcastle w czerwcu 1985 roku zorganizowanej
przez TPD i związanej z ówczesnymi planami wprowadzenia w Polsce
systemu Kierowanego Nauczania . Miałam wtedy okazję poznać Olive
Surtees ówczesnego kierownika ﬁzjoterapii w Percy Hedley Centre for
Spastics, wielką przyjaciółkę Polski. Wkrótce po naszej wizycie w Newcastle na przełomie 1986/87 roku pierwsze grupy prowadzone wg systemu KN zostały utworzone w Ośrodku na Ożarowskiej i w Zagórzu . Podczas obecnego pobytu w lipcu 2010 roku miałam okazję do
porównań i zachwytu nad wysokiej jakości organizacją wparcia dla
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niepełnosprawnych i ich rodzin wypracowaną w Percy Hedley Foundation przez 57 lat ich działalności.
Celem działalności Percy Hedley Foundation jest;
Wspieranie osób niepełnosprawnych w korzystaniu z przysługujących im praw, realizacji swoich potrzeb i aspiracji dzięki zapewnieniu
im wysokiej jakości specjalistycznych usług .
Cel organizacji wpisuje się w ﬁlozoﬁę Kierowanego Nauczania,
która od 30 lat jest z powodzeniem realizowana w Percy Hedley i w 40
innych ośrodkach w Wielkiej Brytanii. Anglicy, którzy mieli świetnych
terapeutów (m.in. Bobath), logopedów, pedagogów zdecydowali się na
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wprowadzenie systemu Kierowanego Nauczania bo pomimo stosowania tych specjalistycznych terapii dzieci i dorośli mieli nadal mentalność/osobowość osób niepełnosprawnych. Wiedzieli, że mogą to zmienić dzięki Kierowanemu Nauczaniu.
Podstawowe cele Kierowanego Nauczania wobec osób niepełnosprawnych to;
1. Uczenie sposobu na normalne życie .
2. Rozwój osobowości – zmiana osobowości biernej na aktywną
3. Odbudowanie funkcjonowania jednostki, które wymaga zastosowania różnych organizacyjnych strategii dobranych do jej potrzeb.
W Kierowanym Nauczaniu indywidualny rozwój jednostki jest uzyskiwany poprzez proces edukacyjny, który odbywa się w odpowiednim,
motywującym środowisku.
Uczymy się po to aby żyć! aby wykorzystać swój potencjał i osiągnąć tzw. ortofunkcję tzn. największą możliwą niezależność . Dochodzenie do niezależności odbywa się przede wszystkim poprzez nauczenie dzieci i dorosłych niepełnosprawnych umiejętności rozwiązywania
problemów z jakimi muszą się zmierzyć w życiu (przypowieść o rybie
i wędce) . Nauka rozwiązywania problemów odbywa się poprzez np.;
samodzielne wyznaczanie celów i sposobów ich osiągania, ocenianie
postępów swoich i innych . Chodzi o to aby wzbudzić motywację bo
dzieci i dorośli chętniej realizują swoje własne cele . Wszelkie realizowane działania służą temu, aby wyposażyć dzieci i osoby niepełnosprawne w narzędzia do zmagania się i radzenia sobie z trudnościami
w życiu pomimo własnej niepełnosprawności.
Organizacja wsparcia młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych jest kontynuacją wcześniejszych działań wobec dzieci, ale ukierunkowaną na potrzeby tej grupy wiekowej . Jednak zarówno dla dzieci jak
i dla młodzieży oraz dorosłych celem edukacji i terapii jest:
– pomóc dziecku i jego rodzinie aby ich wzajemne relacje i interakcje
były bardziej efektywne,
– stymulować i motywować dziecko aby korzystało ze wszystkich
swoich możliwości i we wszystkich obszarach rozwojowych.
– zachęcać dziecko do funkcjonowania na optymalnym dla siebie
poziomie.
Szkolnictwo specjalne stawia sobie za cel przeniesienie dzieci niepełnosprawnych do szkół masowych w każdym przypadku kiedy jest to
możliwe i w momencie kiedy może to nastąpić. Grupa młodzieży i dorosłych, którą spotkaliśmy w ośrodkach to populacja, która ma szczególnie złożone potrzeby edukacyjne ze względu na znaczną niesprawność
ﬁzyczną powodującą zaburzenie małej i dużej motoryki, uszkodzenia
słuchu i wzroku oraz towarzyszące poważne trudności w nauce. U wielu
z nich występowało równocześnie kilka z tych niesprawności co określano mianem głębokich i złożonych trudności w nauce (profound and
multiple learning diﬃculties – PMLD).
W Wielkiej Brytanii dzieci opuszczają szkołę w wieku 16 lat. Zanim
jednak to nastąpi rok wcześniej jest przygotowywany tzw. plan przejścia
(Transition Plan), w którego tworzeniu biorą udział sam niepełnosprawny
i jego rodzice, wszyscy specjaliści ze szkoły zaangażowani w jego edukację oraz autorytety lokalne z obszaru edukacji, zdrowia, opieki społecznej .
Zawiera on pakiet wsparcia w różnych dziedzinach życia takich jak: dalsza
edukacja, praca lub przygotowanie do pracy, pobyt w ośrodku dziennym,
możliwa samodzielność na co dzień, mieszkanie poza domem rodzinnym,
wymagana opieka, spędzanie czasu wolnego, zainteresowania. Taki plan
to jedna z wielu ogólnie obowiązujących form bardzo starannej i szczegółowej oceny oraz monitorowana rozwoju i postępów dziecka podczas
jego edukacji szkolnej prowadzona od najmłodszego wieku (np. Indywidualny Plan Edukacyjny, raporty roczne i inne). Młody człowiek zależnie
od stopnia niepełnosprawności oraz posiadanych umiejętności ma wiele
możliwości dalszego kształcenia lub uczestniczenia w wielu różnych formach aktywności, które dają mu możliwość rozwoju, zdobywania samodzielności i pełnej realizacji w dorosłym życiu. Percy Hedley ma niezwykle bogatą i odpowiednią propozycję dla młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych, która umożliwia im funkcjonowanie w zakresie czterech podstawowych aspektów dorosłego życia: aktywności ﬁzycznej, samodzielności na co dzień, pracy lub innej aktywności w ciągu dnia, związków partnerskich/ seksualności.

W zależnie od możliwości lub potrzeb przyszli dorośli mają do
wyboru dalszą edukację w collage’u, przygotowanie do zawodu, naukę
tego co niezbędne dla funkcjonowania społecznego, kursy dla dorosłych, kursy komputerowe bardzo szeroko pojęte, zajęcia zgodne z ich
zainteresowaniami i możliwościami(ceramika, wyroby ręczne, tworzenie muzyki), zamieszkanie poza domem rodzinnym przygotowujące do samodzielnego życia, ale także realizowanie się poprzez sport
i różne formy spędzania czasu wolnego (wycieczki, wyjścia do miasta,
drama,) tworzenie audycji w radio i telewizji dla niepełnosprawnych,
tworzenie nagrań video, granie na instrumentach lub komponowanie
muzyki nawet tylko przy pomocy ruchu powieką .
Podczas nauki w college’u program dla studentów jest tworzony
i realizowany przez zintegrowany zespół specjalistów z różnych dziedzin (nauczyciele, terapeuci, opiekunowie) . Team to podstawa, praca
zespołu zintegrowanego i wielodyscyplinarnego to sprawdzony, skuteczny i obowiązujący kanon, bo każdy z członków ma patrzenie na
inny obszar funkcjonowania osoby niepełnosprawnej, która jest całością. Nacisk jest położony na specyﬁczne, indywidualne potrzeby ucznia
oraz umożliwienie mu doświadczania maksymalnie wielu różnych sensorycznych doznań poprzez wpisanie ich w jego indywidualny plan dnia.
Jedną z najważniejszych rzeczy jest zapewnienie uczniom możliwych
form komunikacji z wykorzystaniem najnowocześniejszych urządzeń
technicznych i elektronicznych . Indywidualny dobór i dopasowanie tego
typu urządzeń do wózków elektrycznych i do stopnia niesprawności ich
użytkowników jest imponujący . Równocześnie pokazuje jak niezwykle
skutecznie można przy ich pomocy zmienić i usprawnić funkcjonowanie osób niepełnosprawnych. Dotyczy to również zapewnienia swobodnej mobilności w szkole i w środowisku poprzez wyposażenie w wózki
elektryczne sterowane na różne sposoby po to, aby doświadczali niezależności oraz pozytywnego i pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Dodatkowo wszyscy nauczyciele i pracownicy szkoły znają język
migowy i wszelkie inne formy komunikacji alternatywnej. Klasy szkolne
liczą 5-7 osób, a na niektórych zajęciach studenci mają wsparcie 1 na 1.
Nauka to nie tylko zdobywanie wiedzy akademickiej ale także szeroko
rozumiane przygotowanie do życia. Obejmuje ono bardzo wiele różnych
obszarów takich jak opanowywanie emocji, praca w grupie, ale też takie
zagadnienia jak miłość i seks, molestowanie seksualne, przeciwdziałanie
przemocy, obrona osobista. To także trening samodzielności w czynnościach dnia codziennego, higieny osobistej, ale także wiedza o prawidłowym
żywieniu, umiejętność nakrywania do stołu lub zamówienia lunchu przez
telefon, umiejętność korzystania z katalogu przy szukaniu pracy lub zamawianiu biletów do kina, posługiwanie się pieniędzmi lub wiedza jak ich pieniądze są wydawane, nauka korzystanie z miejskiego transportu, umiejętność robienia zakupów, korzystania z poczty, urzędów. Młodzież ma również możliwość przebywać podczas weekendów poza domem rodzinnym
aby „spróbować” samodzielności lub mieszka w internacie.
Dbanie o sprawność ﬁzyczną jest konieczne przez całe życie osób
niepełnosprawnych. Dotyczy to stosowania wielu różnych form aktywności. Ich ogromne bogactwo mogliśmy zobaczyć w Percy Hedley. Poza
ﬁzjoterapią, która stanowi podstawę, niepełnosprawni korzystają z systematycznych zajęć z hydroterapii i pływania, siłowni, integracji sensorycznej, sali doświadczania świata. Niezwykle ważna i wysoko ceniona
przez niepełnosprawnych i ich rodziców jest pomoc terapeutów zajęciowych w wyposażeniu niepełnosprawnych w odpowiednie wózki oraz
wszelkie inne pomoce ortopedyczne zarówno w szkole jak i w domu
. Zastosowanie wielu fantastycznych rozwiązań technicznych, które
widzieliśmy utwierdza nas w przekonaniu, że nie ma rzeczy niemożliwych ! Dziedziną, która jest rozwinięciem ﬁzjoterapii i której w Percy
Hedley nadano słusznie wysoką rangę jest sport niepełnosprawnych.
W Newcastle udowadniają, że wszyscy ludzie bez względu na wiek, płeć,
stan zdrowia czy stopień niepełnosprawności mogą uprawiać sport.
Sport daje osobom niepełnosprawnym okazję do aktywności, rozwijania talentów i rozwiązywania problemów, a dzięki własnemu wyborowi i świadomemu włączeniu się osoby niepełnosprawnej oznacza jej
pełne uczestnictwo we wszystkich obszarach życia . Sport jest traktowany jako rozwinięcie ﬁzjoterapii, ale również jako współzawodnictwo
(wyczynowo). W Akademii Sportu niepełnosprawni uprawiają; boccię,
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football na wózkach elektrycznych, koszykówkę na wózkach, jazdę na
rowerze, taniec na wózkach, tenis stołowy, szermierkę, łucznictwo, judo,
boks, surﬁng, lekkoatletykę . Ciekawym pomysłem było zbudowanie
dla potrzeb sportu profesjonalnej Hali Sportowej – Akademii Sportu,
dzięki czemu odbywa się tu wiele imprez również dla osób sprawnych.
Jest więc okazja do integracji społecznej.
Ważnym obszarem działania jest przygotowanie młodzieży i dorosłych do pracy. Oczywiście często jest to trudne zadanie i nie w każdym
przypadku się udaje, ale Percy Hedley prowadzi wiele projektów, które
mają za zadanie zainteresować pracodawców zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Młodzież może brać udział w różnych kursach zawodowych lub uczestniczyć w praktykach organizowanych bezpośrednio w zakładach pracy. Widzieliśmy różne formy zatrudnienia niepełnosprawnych: przy pracach ogrodniczych, przygotowywaniu posiłków,
w drukarni, w recepcji.W każdym przypadku warsztaty pracy były bardzo
profesjonalnie przygotowane do poziomu niesprawności pracowników.
Osoby na wózkach mogły obsługiwać urządzenia kuchenne, ogrodnicze,
maszyny drukarskie wspierane, w razie potrzeby, przez personel pomocniczy. Jeśli nie uda się zapewnić pracy, osoby niepełnosprawne mają możliwość uczestniczenia, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, w wielu
formach aktywności dziennych w ośrodkach Percy Hedley lub innych
lokalnych centrach integracyjnych, z którymi fundacja współpracuje.
W Unii Europejskiej i USA rodzice rzadko mieszkają ze swoimi niepełnosprawnymi dorosłymi dziećmi, podobnie jest w Wielkiej Brytanii.
Przygotowanie do samodzielnego zamieszkania może się rozpocząć już
w wieku wczesnoszkolnym kiedy uczniowie mają możliwość przebywania w ciągu tygodnia w internacie lub są to okresowe pobyty traktowane jako treningi samodzielności poza domem rodzinnym i mogą
stanowić jeden z elementów planu przejścia (Transition Plan). Rodzina
też może umieścić dziecko w domu całodobowej opieki w sytuacjach
losowych (np. choroba) lub kiedy potrzebuje okresu wytchnienia. Każdy
mieszkaniec ma swój pokój, łazienki mają wszelkie potrzebne udogodnienia z podnośnikami suﬁtowymi włącznie. Jest część wspólna do spożywania posiłków i spotkań oraz mały ogródek z grillem i huśtawką dla

wózków inwalidzkich. Podczas mieszkania w domu opieki całodobowej młodzież uczy się dokonywać wyborów, podejmować decyzje, planować własne aktywności i osiągać samodzielność na wszelkie możliwe dla nich sposoby. Personel utrzymuje ścisły kontakt i współpracę
z rodzicami. Ci, którzy są dorośli, ukończyli szkoły, zakładają rodziny,
pracują mogą mieszkać poza domem albo w ośrodkach podobnych do
naszych domów opieki społecznej ale mniej licznych lub w swoich własnych mieszkaniach z różnym stopniem wsparcia ze strony opiekunów.
Mieszkania, które oglądaliśmy, znajdowały się na terenie ośrodka Fundacji Able 2, gdzie również mieściło się bogate zaplecze terapeutyczno-zajęciowe i miejsca pracy W Able 2 zwiedzaliśmy bardzo interesujące rozwiązanie, zaprojektowane przez samych niepełnosprawnych, w postaci
10 mieszkań – bungalowów połączonych wspólną zadaszoną uliczką
z patio pośrodku . Mieszkania składają się z 4 pomieszczeń (kuchnia,
salon, sypialnia, łazienka) są pozbawione barier architektonicznych,
przestronne i wygodnie skomunikowane z kuchnią i łazienką dostosowaną do potrzeb osób na wózkach oraz z wyjściem na mały ogródek.
Wizyta w Percy Hedley to niezwykle cenne doświadczenia, inspiracja do poszukiwania rozwiązań dla naszych dzieci, młodzieży, dorosłych i ich rodzin. Fundacja przez lata działalności wypracowała rozwiązania, które jak „dobry garnitur” są skrojone na miarę osób niepełnosprawnych z pełnym zrozumieniem ich możliwości, potrzeb, aspiracji, godności i prawa do realizacji maksymalnie niezależnego, pełnego
i satysfakcjonującego życia . Oprócz rozwiązań technicznych, materialnych dojmująca jest wspaniała atmosfera i duchowość, która dosłownie
„jest w oczach” zarówno osób niepełnosprawnych jak i pracowników.
Samodzielność wyboru, niezależność i wysoki standard to słowa klucze
dla działalności Fundacji Percy Hedley i jej pracowników. Zasługują aby
być dla nas wzorem. Na koniec kilka adresów stron, na których można
znaleźć więcej informacji o poruszanych tu tematach i instytucjach:
• www.percyhedley.org.uk
• www.linskill.co.uk
• www.northern-counties-school.co.uk
• www.reboundtherapy.co.uk

Beata Bacciarelli – Jakubowska

Sport jako forma zdobywania umiejętności
społecznych i ruchowych w Percy Hedley School
Rehabilitacja ruchowa jest wpisana na stałe w codzienne życie osób
niepełnosprawnych. Pierwszym zaleceniem jakie słyszą rodzice dziecka
z zaburzeniami motoryki jest skierowanie do ﬁzjoterapeuty na ćwiczenia, które mają
za zadanie naprowadzenie rozwoju
psychomotorycznego dziecka na
właściwy tor. Jeszcze do niedawna
zarówno małe jak
i starsze dzieci
poddawane były
rehabilitacji indywidualnej, co wiązało się z wykonywaniem nudnych,
niezrozumiałych
i często bolesnych
ćwiczeń. Przeważnie zajęcia te były
dla dziecka przy-
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krą koniecznością, którą bardziej rozumieją dorośli niż młody człowiek, który wolałby adekwatnie do swojego wieku i potrzeb spędzać
czas na zabawie z rówieśnikami. Uczestniczyć w zajęciach, które sprawiają przyjemność, a jednocześnie, niejako przy okazji, dają możliwość
nabycia potrzebnych w życiu codziennym umiejętności zarówno społecznych jak i ruchowych. Każdy z nas obserwując zabawy dzieci może
dostrzec w nich elementy rywalizacji, pragnienie poczucia akceptacji,
próbowania własnych sił i chęć przynależenia do grupy. To niewątpliwie
ważne kryteria mobilizujące rozwój psychoruchowy każdego dziecka.
W Precy Hedley miałam okazję zobaczyć zajęcia, które były zajęciami usprawniania psychoruchowego, choć w nazwie rehabilitacji nie
miały. Tak jak dzieci w szkołach masowych, dzieci w Percy Hedley School
uczestniczą, posługując się nasza terminologią, w zajęciach wychowania ﬁzycznego, którego program jest odpowiednio dostosowany do ich
potrzeb. Zajęcia te zapewniają zabawę w grupie rówieśników, rywalizację motywującą do wysiłku i ruchu, uczą umiejętności, które w trakcie
szkolnych zajęć wychowania ﬁzycznego zdobywają dzieci w szkołach
masowych. Na sześć semestrów, bo w takim systemie pracują wszystkie
szkoły w Wielkiej Brytanii, przypadają po dwa semestry zajęć z tańca,
gimnastyki i gier zespołowych. Czas naszej wizyty studyjnej przypadł
na semestr, w trakcie którego odbywały się zajęcia z gier zespołowych.
W polskich szkołach podczas zajęć wychowania ﬁzycznego dzieci
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poznają zasady gry w piłkę siatkową, koszykową czy piłkę nożną i uczą
się stosować je w czasie rozgrywek odbywających się w dużej sali gimnastycznej, w jaką wyposażona jest każda szkoła masowa. Dzieci i młodzież niepełnosprawna zwykle nie ma tego rodzaju zajęć, a ćwiczenia
wykonywane są w niedużych pomieszczeniach. Trudno więc się spodziewać, żeby znały zasady choćby typowych gier zespołowych i miały
możliwość doświadczyć radości z uczestniczenia w nich.
W Percy Hedley oglądałam odmianę baseballu, której zasady były
uproszczone i dostosowane do możliwości dzieci, ale jednak niewątpliwie był to baseball!
W grze brały udział dwie drużyny po ośmioro dzieci w wieku 7-10
lat. Prowadzącej zajęcia instruktorce pomagało 6 asystentów, którzy
wspomagali dzieci w czasie wykonywania przez nie określonych czynności. Widać było, że dzieci znają i rozumieją zasady gry, wiedzą co
i kiedy mają wykonywać, wiedzą, że udział każdego z nich wpływa na
wynik całej drużyny.
Zasady były proste. Pałkarz wybijał pałką piłkę wielkości piłki tenisowej ustawioną na podstawce. Robił to z pozycji stojącej lub leżącej
zależnie od swoich możliwości. Po czym po ułożonych na podłodze
strzałkach /po ok. 2,5m do przodu i z powrotem / robił „okrążenia”.
Jeśli było to dziecko nie chodzące przemieszczało się w pozycji leżącej na materacu w możliwie najszybszy dla siebie sposób, wspomagane przez asystenta. Szybkość miała tu ogromne znaczenie bo ilość
okrążeń była liczona i stanowiła wynik rozgrywki dla drużyny pałkarza. Do wybitej przez pałkarza piłki natychmiast startował zawodnik
drużyny przeciwnej, aby jak najszybciej ją złapać i dać sygnał pozostałym zawodnikom swojej drużyny, którzy leżąc w szeregu na materacach mogli w tym momencie zacząć przekazywać sobie z rąk do rąk
woreczek. Gdy woreczek dotarł na koniec kończył się czas zdobywania
okrążeń przez pałkarza drużyny przeciwnej. Wynik zapisywany był na

tablicy. Każde dziecko miało możliwość bycia pałkarzem i zdobycia
punktów dla swojej drużyny. Mali zawodnicy emocjonowali się wykonywanym przez siebie zadaniem, wymagającym szybkości a jednocześnie dokładności i skupienia uwagi, wykorzystania swoich umiejętności, żeby wspólnie z kolegami z drużyny uzyskać jak najlepszy wynik.
W takich właśnie sytuacjach kształtuje się poczucie przynależności do
grupy i poczucie własnej wartości. Równie ważne jest to, że tak samo jak
ich rodzeństwo uczące się w szkołach masowych, znają zasady i grają
w popularną w Anglii grę sportową.
Oprócz zajęć z gier zespołowych, gimnastyki lub tańca dzieci w Percy
Hadley School mają raz w tygodniu zajęcia na basenie. Do oswajania
z wodą i nauki pływania stosuje się tam metodę Halliwick. Zasady tej
metody opracował James McMillan, nauczyciel wychowania ﬁzycznego
w londyńskiej szkole The Halliwick School for Girls. Bazował na podstawowych prawach hydrodynamiki, hydrostatyki i mechaniki ciała,
dzięki czemu stworzył metodę nauki pływania dla osób z uszkodzeniami pochodzenia neurologicznego. Dzięki wykonywanym w wodzie
atrakcyjnym dla dzieci zabawom, grom i różnego rodzaju aktywnościom, dzieci niepełnosprawne oswajają się z wodą, uczą się osiągania
stabilności i kontrolowania ruchu w wodzie, co w konsekwencji prowadzi do niezależnego poruszania się w niej i pływania.

Zajęcia odbywały się na niewielkim basenie i zgodnie z zasadami
metody brało w nich udział pięcioro dzieci. Każdemu dziecku towarzyszył opiekun, który zapewniał poczucie bezpieczeństwa i asekurował podczas wykonywanych zadań. Taki indywidualny opiekun jest niezbędny, ponieważ w metodzie Halliwick nie stosuje się żadnych pomocy
wypornościowych, które utrudniają dziecku właściwe wyczucie kontroli
ciała. Pomoc opiekuna i środowisko wodne umożliwiają torowanie prawidłowych wzorców ruchowych i dają większą możliwość samodzielności niż na lądzie. Zajęcia opierały się na zabawach, którym towarzyszyły piosenki. Zabawy były krótkie i dynamiczne, a ich atrakcyjność
i zastosowanie zabawek odwracały uwagę od ochlapującej buzię wody
i mobilizowały do wykonywania zadań. Celem tych zadań była nauka
kontroli ustawienia głowy, kontrolowanie oddechu, umiejętność zanurzania twarzy i wydmuchiwania powietrza pod wodą, wyczucie oporu
stawianego przez wodę i wykorzystanie jej wyporności do nauki swobodnego unoszenia się. To wszystko działo się niejako przy okazji wspólnej
zabawy, wśród śmiechów i piosenek, a radość jaką widać było na buziach
dzieci świadczyła, że jest to metoda, którą warto stosować do nauki pływania nie tylko w przypadku dzieci niepełnosprawnych.
W Percy Hedley Sports Academy młodzież może grać w Boccie lub
piłkę nożną na wózkach. Specjalnie do tych dyscyplin sportu przystosowana sala z wymalowanymi liniami określającymi boiska do konkretnych gier i zaplecze, w którym ładowane są wózki elektryczne robi
wrażenie.
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Jeden z graczy powiedział nam, że wózki używane do gry są specjalnie
przystosowywane. Oprócz zabezpieczenia na stopy, które jest jednocześnie odbijakiem piłki muszą być znacznie szybsze i bardziej zwrotne od
powszechnie używanych wózków elektrycznych. Drużyna piłkarzy liczy
pięciu zawodników. Pozostałe zasady gry są takie jak w tradycyjnej piłce
nożnej. W Sports Academy istnieją kluby sportowe, do których mogą
zapisać się uczniowie szkoły, absolwenci a także osoby niepełnosprawne
mieszkające w Newcastle. Nie miałam okazji zobaczyć rozgrywek, ale
obserwowałam zawodników w czasie treningu obu dyscyplin. Gra
w piłkę nożną wymaga dużej precyzji, świetnej kontroli nad wózkiem,
umiejętności planowania no i oczywiście umiejętności pracy w zespole.
Te właśnie cechy młodzież doskonali podczas treningów.
Boccia to dyscyplina sportu, która znana jest również
w Polsce. Można w nią grać praktycznie wszędzie i uprawiać ją mogą
osoby niepełnosprawne bez względu na sprawność ﬁzyczną. Podczas
treningu w Sports Academy młodzież dobrana w pary doskonaliła konkretną, określoną przez trenera umiejętność. Oprócz głównego zadania,
jakim jest celność rzutów, pracowali nad doskonaleniem współpracy
z asystentem i kontrolowaniem własnych emocji, gdyż wybuchy radości po nieudanym rzucie przeciwnika nie są przecież mile widziane.
Każdy zawodnik ma swojego asystenta, zawsze tego samego. Asystent
stoi tyłem do boiska, żeby podczas ustawiania rynny nie sugerował się
własnymi odczuciami. Poziom umiejętności graczy był różny.
O zaawansowaniu świadczył rozrzut bill przy bili białej oraz umiejętność celowego zablokowania bili przeciwnika. Każdy gracz miał
własną rynnę, które różniły się nie tylko kolorami, ale również kształtem i rodzajem materiału z którego były wykonane. Wyglądały bardzo
profesjonalnie.
Moją uwagę przyciągnął jeden z chłopców, który tak umiejętnie
dobierał ustawienie rynny, że miałam wrażenie, że jego bile traﬁają
dokładnie tam gdzie zaplanował. Jest jednym z najlepszych zawodników

w klubie i odnosi sukcesy w zawodach. Jego asystentem jest jego tata,
który z niezwykłym skupieniem obserwował sygnały wysyłane przez
syna podczas ustawiania rynny. Z przyjemnością obserwowałam zaangażowanie ojca i jego współpracę z synem.
Wracałam z Newcastle z przekonaniem, że odpowiednio dostosowana forma zajęć sportowych do wieku i możliwości dzieci i młodzieży niepełnosprawnej daje im szansę na bogatszy rozwój emocjonalny i ruchowy. Odnoszenie sukcesów kształtuje poczucie własnej wartości, mobilizuje do zdobywania nowych umiejętności i umożliwia pełniejsze włączenie w życie społeczne.

Małgorzata Gorący, Małgorzata Pogudz-Kusiak

Przestrzeń dostępna dla wszystkich
„Projektowanie uniwersalne”, projektowanie „dla wszystkich” to ﬁlozoﬁa i strategia tworzenia rozwiązań przyjmowanych z myślą o użytkownikach. Przyjęcie tej prostej zasady zapewnia dopasowanie przestrzeni do potrzeb WSZYSTKICH jej użytkowników.
Jednak prosta ﬁlozoﬁa często w zderzeniu z praktyką i rzeczywistością okazuje się trudna do realizacji. Jednocześnie istnieje wiele miejsc,
w których potwierdzona jest jej wartość. Takim miejscem jest z całą
pewnością Newcastle i „przyjazna przestrzeń” budowana tam przez lata
przez Fundację Percy Hedley.
W organizacji przestrzeni w Newcastle z całą pewnością spełniana
jest podstawowa zasada – projektowanie odpowiada na faktyczne
potrzeby użytkownika. Warunkiem podstawowym jest takie zorganizowanie przestrzeni, aby mogły z niej korzystać w sposób samodzielny
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wszyscy. Na jej jakość wpływa wiele elementów a zwłaszcza sposób
zagospodarowania, rodzaj zastosowanych urządzeń, elementy architektoniczne, w tym małej architektury.
W Percy Hedley w Newcastle na każdym kroku widać jak można
zapewnić osobom niepełnosprawnym życie bez ograniczeń z wykorzystaniem ich całego potencjału. To z całą pewnością rezultat wysokiej świadomości społecznej potrzeb osób z ograniczoną sprawnością,
której efekty widoczne są w organizacji przestrzeni całego miasta oraz
niezwykłej dbałości o unikanie rozwiązań, które mogłyby stanowić
bariery architektoniczne.
Celem prowadzonej przez jednostki organizacyjne Percy Hedley
Foundation działalności jest wspieranie osób niepełnosprawnych
w korzystaniu z przysługujących im praw, realizacji potrzeb i aspiracji
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dzięki zapewnieniu im wysokiej jakości specjalistycznych i odpowiednio
organizowanych usług. W ten cel organizacji doskonale wpisuje się wpisuje się realizowany tam system Kierowanego Nauczania. Proces nauczania jest tu nierozłącznym elementem życia każdej osoby, a zwłaszcza
osoby z niepełnosprawnością. Prawidłowo prowadzony staje się częścią
codziennego życia każdej osoby, jej edukacji, zabawy czy pracy. W procesie tym stosuje się pomoce techniczne i urządzenia, które umożliwiają
wykonywanie wszystkich czynności codziennych oraz środki pomocnicze, w tym wspomagające komunikację interpersonalną, umożliwiające maksymalnie możliwe samodzielne przemieszczanie się, utrzymanie higieny osobistej i otoczenia. Wspomaganie i pomoce techniczne nie
ograniczają się tu wyłącznie do sfery rehabilitacji, edukacji czy pracy
ale także są to urządzenia umożliwiające zabawę z rówieśnikami, uprawianie sportu, szeroki udział w życiu i maksymalnie możliwą aktywność rówieśników.
Oprócz indywidualnych pomocy technicznych to wykorzystanie nowoczesnych technologii w dostosowaniu przedszkola i szkoły,
mieszkań, stanowisk pracy, placu zabaw i wszystkich miejsc, w których
dziecko czy dorosła osoba może i chce przebywać. Percy Hedley Foundation umożliwia dzieciom w miarę szczęśliwe i radosne dzieciństwo
a osobom dorosłym satysfakcjonujące i aktywne życie.
Zasady podstawowe widoczne tu na każdym miejscu w organizacji przestrzeni to:
– oczywisty brak barier technicznych – całościowa dostępność wszystkich obiektów i pomieszczeń
– projektowanie i urządzanie przestrzeni (pomieszczeń, korytarzy,
otoczenia) w myśl „dla użytkownika, nie dla efektu” przy jednoczesnym wysokim poziomie zachowania zasad estetyki
– na miarę możliwości obiektu organizacja otwartych, funkcjonalnych
i często wielofunkcyjnych przestrzeni - maksymalnie wykorzystana
przestrzeń
– w większości budynków wejścia na poziomie terenu
– bardzo duży nacisk położony na informację rozmieszczoną w każdym
zakątku przestrzeni użytkowej, jasne, dobrze widoczne oznaczenia
(fakturowe, kontrastowe pasy w części komunikacyjnej)
– w większości pomieszczeń urządzenia ułatwiające przemieszczanie
się i lokomocję, umożliwiające nie tylko zapewnienie maksymalnie
możliwej autonomii i komfortu ich użytkowników ale także ułatwiające działania kadry (podnośniki, w tym suﬁtowe, przemyślane pod
tym kątem umeblowanie – np. materace na podwyższeniu, regulowana wysokość stołów itp.)
Aby lepiej zilustrować „przyjazną przestrzeń” zorganizowaną w jednostkach Percy Hedley, przyjrzyjmy się najbardziej charakterystycznym
jej elementom w poszczególnych typach pomieszczeń:
Pomieszczenia sanitarne
– dostosowany system ułatwiający włączanie światła w pomieszczeniu (sznurkiem, fotokomórka itp.)
– większość łazienek to pomieszczenia bardzo przestrzenne, mieszczące
leżanki do przebierania, podnośniki suﬁtowe i inny sprzęt pomocniczy
– dostosowana do wieku dzieci wielkość i wysokość wszystkich elementów wyposażenia wysokość i wielkość umywalki i sedesów,
– krany z mieszaczami, ustawione temperatury, miękkie syfony
– miękkie oparcia sedesów, odpowiednie oporęczowanie, często brak
deski, sposób spuszczania wody w muszli uwzględniający różne
możliwości użytkowników (np. duże przyciski, przycisk na podłodze itp.), muszle z systemem podmywania i osuszania
– umywalki w zasięgu sedesu, większość łazienek wyposażona w całkowicie dostępne prysznice
– środki higieny osobistej i sanitarne „w zasięgu ręki”
– w każdej łazience segregatory, w którym opisane są potrzeby indywidualne osób niepełnosprawnych korzystających z pomieszczenia,
duże piktogramy z kolejnością czynności w obsłudze
Osoba niepełnosprawna w tak zorganizowanej przestrzeni ma możliwość wyboru jak i co chce robić – zapewnia to maksymalną intymność niezbędna przy zabiegach pielęgnacyjnych.
Sale i pracownie – tu najbardziej widoczna jest indywidualizacja podejścia do organizacji przestrzeni dla każdego ucznia czy

użytkownika; najbardziej istotne są:
– regulowane wszystkie elementy urządzenia pomieszczeń, z których
korzystać mogą uczniowie o zróżnicowanych możliwościach ﬁzycznych (np. stoły i inne meble, zlewy)
– większość pomieszczeń jest wielofunkcyjna z wyraźnym podziałem
na funkcje
– tam, gdzie to tylko możliwe (zwłaszcza w grupach dla młodszych
dzieci) zaprojektowano wyjście z pomieszczeń bezpośrednio na
ogród czy plac zabaw
– dużo informacji na ścianach, pozwalającej na szybką organizację
realizowanych zadań
– stanowisko terapeuty prowadzącego wyposażone jest w duże tablice
informacyjne obrazujące co się odbywa w danej pracowni
– stanowiska pracy dla dzieci, miejsce do odpoczynku i relaksu wyraźnie oznaczone, z miękką podłogą - tak zorganizowane środowisko
pozwala dziecku na swobodne dokonywanie wyborów - gdzie chce
być i co chce robić (np. teraz chce posłuchać muzyki),
– w „kącikach wypoczynku” materace umieszczone są na podwyższeniu
Ciągi komunikacyjne
– szerokie, żeby można się swobodnie poruszać wózkami, chodzikami
lub z pomocą poręczy przy ścianie
– przy uchwytach na korytarzu białe linie dla urządzeń przewożących
wózki dla dzieci, które mają trudności z prowadzeniem wózków
– standardem wykładziny antypoślizgowe
– oznakowanie graﬁczne wyraźne, czytelne, kontrastowe kolorystycznie
– ciągi komunikacyjne jednocześnie stają się często Galerią, która
oddaje atmosferę pracy placówek i dokumentuje najważniejsze działania uczestniczących w nich osób.
Pomieszczenia stołówki – najważniejsze dostosowania to:
– menu obrazkowe - duże zdjęcia, specjalne komunikatory pozwalające
na samodzielny wybór i zamówienie potraw (każdy może wybrać
co chce zjeść) – takie rozwiązania odpowiadają stosowanej tu zasadzie „komunikacji globalnej”
– lada z potrawami na wysokości oczu osób korzystających ze stołówki – daje możliwość samodzielnego wyboru menu
– dostosowane naczynia (talerze, kubki, sztućce), wszystko na wysokości
wózka inwalidzkiego, odpowiednio ustawione koszyki ze sztućcami
– stoły i krzesła o różnej wysokości – zróżnicowanie to zapewnia możliwość swobodnego korzystania ze stołówki
Sale gimnastyczne – ich organizacja świadczy o zasadzie pełnej
dostępności do uprawiania popularnych dyscyplin sportowych
– sale gimnastyczne (sportowe) są bardzo przestronne co pozwala na
prowadzenie zajęć zarówno w wymiarze „lekcji” jak i w wymiarze
treningów wyczynowych w konkretnej dyscyplinie sportowej
– na podłodze wykładzina antypoślizgowa, amortyzująca
– naklejane lub malowane linie do różnych rodzajów gier świadczą
o prowadzonych tu działaniach skierowanych na pełną dostępność
zajęć sportowych i dużym zróżnicowaniu oferty, dającym każdemu
możliwość wyboru najbardziej odpowiedniej dyscypliny.
Place zabaw – są w jednostkach Fundacji bardzo istotnym miejscem realizacji nauczania kierowanego, stąd ich wyposażenie i organizacja odpowiada wszystkim zasadom tego systemu:
– wszystkie sprzęty odpowiadają indywidualnym potrzebom dzieci –
ich różnorodność zapewnia dzieciom dokonywanie wyborów (dostosowane huśtawki, rowerki, itp.)
– na place zabaw wykorzystane są tereny bezpieczne – pomiędzy
budynkami ale także place przed budynkami.
Sprzęt pomocniczy – jego liczba i zróżnicowanie zapewnia użytkownikom najbardziej możliwą samodzielność i autonomię w każdym
podejmowanym z wyboru działaniu.
Pobyt w Newcastle udowodnił nam jak wiele jest możliwości na
zorganizowanie naszym podopiecznym przestrzeni życiowej, w której
będą się przede wszystkim czuli dziećmi (lub osobami dorosłymi) a nie
„niepełnosprawnymi” – poczują odpowiednią, pełniejszą jakość życia
pomimo osobistych ograniczeń.
To dla nas ﬁlozoﬁa i sprawdzony kierunek planowania działań oraz
zadania do wykonania.
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