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I. Wyciąg ze Statutu Stowarzyszenia określający cele statutowe:
Rozdział 2
Cele i zasady działania
§ 9.
Celem Stowarzyszenia jest niesienie wszechstronnej pomocy dzieciom z poraŜeniem mózgowym
i ich rodzinom, w szczególności poprzez tworzenie wielopłaszczyznowych form rehabilitacji tych
dzieci prowadzącej do pełnej ich aktywności Ŝyciowej, zawodowej i społecznej.
§ 10.
Cele swoje Stowarzyszenie realizuje poprzez:
inicjowanie i rozwijanie specjalistycznej pomocy dzieciom z poraŜeniem
mózgowym, poprzez indywidualną i zbiorową działalność fizjoterapeutów, w
zakresie fizykoterapii, terapii ruchowej, masaŜu leczniczego itd; indywidualną
i zbiorową działalność psychologów, psychoterapeutów; terapię logopedyczną,
w in. formach,
organizowanie i ułatwianie bezpośrednich kontaktów i wymiany doświadczeń
przez rodziców dzieci z poraŜeniem mózgowym,
organizowanie i prowadzenie własnych placówek rehabilitacyjno - adaptacyjnych
dla dzieci z poraŜeniem mózgowym oraz współdziałanie z tego rodzaju
placówkami w kraju i zagranicą.
nawiązywanie współpracy ze środowiskami naukowymi, instytucjami,
organizacjami społecznymi w zakresie pomocy dzieciom z poraŜeniem
mózgowym; upowszechnianie wiedzy teoretycznej w zakresie rehabilitacji dzieci
z poraŜeniem mózgowym celem jej praktycznego wykorzystania,
organizowanie i prowadzenie innych form działalności i podejmowanie inicjatyw
mających na celu dobro dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnej, w tym
zmierzających do integrowania dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnej
w środowisku dzieci zdrowych,
prowadzenie działalności wydawniczej,
-

-

współdziałanie z organami samorządowymi, organami administracji państwowej
stowarzyszeniami oraz innymi organizacjami społecznymi w zakresie pomocy
dzieciom i młodzieŜy niepełnosprawnej.
gromadzenie środków
finansowych i materialnych na realizację celów

-

Stowarzyszenia.
gromadzenie środków finansowych,
prowadzenie działalności gospodarczej,
ustalanie wysokości składek członkowskich,
podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do spółek i innych
podmiotów gospodarczych,
podejmowanie innych uchwał w sprawach nie zastrzeŜonych do kompetencji innych
organów Stowarzyszenia.

Informacja na temat prowadzenia działalności gospodarczej:
Stowarzyszenie nie prowadziło, nie prowadzi i w najbliŜszym czasie nie planuje prowadzenia
działalności gospodarczej.

II. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Podlaskiego Stowarzyszenia
Pomocy Dzieciom z PoraŜeniem Mózgowym „Jasny cel”.

Cele zawarte w statucie są realizowane przez:
Prowadzenie placówki rehabilitacyjno - edukacyjnej.
1. Sposób realizowania celów i terapia stosowana w Ośrodku.
Członkowie Podlaskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z PoraŜeniem Mózgowym
„Jasny cel” z siedzibą w Białymstoku dąŜąc do realizacji celów statutowych utworzyli
specjalistyczny Ośrodek Dziennej Terapii pod nazwą NZOZ Ośrodek Wieloprofilowego
Usprawniania Dzieci z Mózgowym PoraŜeniem Dziecięcym „Jasny Cel”, gdzie komórką
organizacyjną od września jest Niepubliczne Przedszkole Specjalne „ Jasny Cel”w Białymstoku.
Przeznaczony jest on przede wszystkim dla dzieci, które ze względu na stopień swej odmienności
nie znajdują miejsca w placówkach integracyjnych.
Nasi podopieczni korzystają w jednym miejscu z rehabilitacji i edukacji, terapii: widzenia,
psychologicznej,logopedycznej i porad lekarskich. Ośrodek pracuje Systemem Nauczania
Kierowanego, który wywodzi się z węgierskiej metody Petö. Jest to zintegrowany program
oddziaływania na dziecko z poraŜeniem mózgowym w zakresie ruchu, intelektu i integracji
społecznej.
• rehabilitacja ruchowa obejmuje między innymi naukę prawidłowych wzorców ruchowych,
kontroli postawy, usprawnianie manualne,
• zajęcia dydaktyczne są dostosowane do moŜliwości intelektualnych dzieci i obejmują
między innymi: kształtowanie umiejętności komunikacji, rozwijanie wyobraźni, słownictwa,
stymulację zmysłów, ćwiczenia koncentracji uwagi i wytrwałości,
• zajęcia wychowawcze mają na celu integrację w grupie, kształtowanie zachowań społecznych.
Wykorzystany model usprawniania dzieci z mózgowym poraŜeniem dziecięcym jest znaną

i uznaną na świecie metodą. W Polsce ośrodkiem wzorcowym usprawniania dzieci z mózgowym
poraŜeniem dziecięcym Systemem Nauczania Kierowanego jest Ośrodek RehabilitacyjnoTerapeutyczny dla Dzieci Niepełnosprawnych w Zamościu. System ten na grunt Polski przeniosła
dr Zofia Kułakowska, która jest prezesem Polskiego Towarzystwa Kierowanego Nauczania. Nasze
Stowarzyszenie jest członkiem tego Towarzystwa. Czerpie stamtąd, jak teŜ z Ośrodka w Zamościu
wiedzę merytoryczną dotycząca pracy systemem Kierowanego Nauczania (szkolenia, konferencje,
bezpośrednie kontakty z ludźmi zaangaŜowanymi w system Kierowanego Nauczania ).
Ośrodek „Jasny Cel” prowadzi systematycznie zajęcia terapeutyczne, których celem było i jest
przygotowanie dziecka z mózgowym poraŜeniem dziecięcym do moŜliwie samodzielnego Ŝycia,
w tym przejścia do placówek integracyjnych lub specjalnych.
2. Funkcjonowanie Ośrodka

W roku 2007 usprawnianie kompleksowe i wieloprofilowe dzieci z Mózgowym PoraŜeniem
Dziecięcym było prowadzone w dzierŜawionych pomieszczeniach, przy ul. Warszawskiej 43/45
w Białymstoku. Kwalifikacje dzieci do zajęć w Ośrodku rozpoczynają się w posiadanym przez nas
gabinecie lekarskim wizytą u lekarza rehabilitacji.
Na zajęcia rehabilitacyjno-edukacyjne systematycznie uczęszczało 26 dzieci.
W roku 2007r. kontynuowaliśmy zajęcia rehabilitacyjno – edukacyjne.
Od stycznia zajęcia prowadzone były w czterech grupach terapeutycznych:
– grupa dzienna (8 dzieci ) , w której zajęcia odbywały się codziennie 7.30 – 14.00
– grupa popołudniowa ( 8 dzieci), w której zajęcia odbywały dwa razy w tygodniu ( wtorek:
16.00- 19.00; sobota : 9.00- 14.00)
– grupa „Matki z Dzieckiem”: poniedziałek: 15.00 - 17.00 ( 4 dzieci)
– grupa „ Matki z Dzieckiem”: czwartek: 15.15- 17.30 ( 4 dzieci)
We wrześniu nastąpiła reorganizacja struktury pracy Ośrodka, w wyniku której
wyodrębniono następujące grupy terapeutyczne:
– grupa dzienna pracująca Systemem Nauczania Kierowanego (5 dzieci), w której zajęcia
odbywały się codziennie 7.30 – 14.00,
– grupa dzienna „Rewalidacyjna” (5 dzieci), w której zajęcia odbywają się codziennie 7.30 –
14.00
Dwie powyŜsze grupy działają teŜ w ramach Przedszkola „Jasny Cel”.
Dalej w ramach Ośrodka działały następujące grupy:
– grupa „Matki z Dzieckiem”: poniedziałek 15.00-17.30 (8 dzieci),
– grupa popołudniowa: wtorek 15.00-18.00, sobota 9.00-13.00 (6 dzieci),
Oprócz tego w prowadzonym przez Stowarzyszenie Ośrodku „Jasny Cel” odbywały się:
– zajęcia świetlicowe w godzinach 14.00 – 16.30.
Zaplanowane zostały teŜ spotkania w tzw.Klubie Rodzica, które odbywały sie raz w miesiącu.
Rehabilitacja odbywała się podczas zajęć terapeutycznych prowadzonych głównie wg Systemu
Nauczania Kierowanego. Wykorzystywane były równieŜ metody Weroniki Sherborne ,Dobrego
Startu, Porannego Kręgu, MasaŜ Shantala i M.CH.Knillów. Wszystkie te metody były wdraŜane,
aby dzieci przygotować jak najlepiej do dalszych etapów rozwoju.
W grupie dziennej Systemu Nauczania Kierowanego rotacyjnie:
– sesje ruchowe były prowadzone przez: 2 fizjoterapeutów,
– sesje edukacyjne prowadziło: 1 mgr pedagogiki wczesnoszkolnej z uprawnieniami do
prowadzenia zajęć z dziećmi z mózgowym poraŜeniem dziecięcym oraz 1 licencjata pedagogiki
specjalnej,
W grudniu dołączyła do zespołu jako terapeuta wspomagający, pozyskana z Powiatowego
Urzędu Pracy w Białymstoku mgr fizjoterapii.

W grupie dziennej rewalidacyjnej:
sesje ruchowe prowadziło: 2 fizjoterapeutów i 1 mgr rehabilitacji,
– sesje edukacyjne były prowadzone przez: 1 mgr pedagogiki specjalnej oraz 3 licencjatów
pedagogiki specjalnej.
Prowadzone równieŜ były zajęcia indywidualne przez specjalistów: fizjoterapeutów, terapeutów
NDT i PNF, terapeutę widzenia, psychologa klinicznego i logopedę. W wyznaczonych
terminach dzieci poddawane są zabiegowi masaŜu leczniczego, który od czerwca finansowany
był przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Działalności Muzycznej z siedzibą
w Białymstoku. Od września dzieci uczęszczały na zajęcia z komunikacji
pozawerbalnej.Oprócz wymienionej staŜystki, wszystkie osoby przeszkolone są w Systemie
Nauczania Kierowanego.
Po uzyskaniu odpowiedniej dojrzałości i umiejętności, dziecko ma mozliwość przejścia do
systemu otwartego lub integracyjnego edukacji, ochrony zdrowia i opieki społecznej, albo
pozostaje w naszym Osrodku dziennego pobytu.
W grupie popołudniowej zajęcia prowadził:
–
pedagog specjalny i fizjoterapeuci i mgr rehabilitacji,
Jedno z dzieci objetych opieką Ośrodka miało prowadzone zajęcia indywidualne ze względu
na to, Ŝe jego rozwój nie pozwala na uczestnictwo w zajęciach grupowych. Podopieczny
w związku z tym potrzebuje stałej nie zmieniającej się kadry.
Na zajęcia tej grupy uczęszczały dzieci, które wcześniej korzystały z grupy dziennej lub teŜ
zajęć usprawniających po pobycie w szkole albo po zajęciach indywidualnych prowadzonych
w domu. Uczestniczyły w zajęciach terapeutycznych (bez rodziców) 2 razy w tygodniu w
godzinach popołudniowych kontynuowane było wieloprofilowe usprawnianie w naszym Ośrodku.
Przewidziane były dla tej grupy: konsultacje lekarskie wg wytycznych NFZ, zajęcia
z psychologiem klinicznym raz w tygodniu po 3 godziny, zajęcia z logopedą raz w tygodniu po 30
minut w sesjach indywidualnych (4 dzieci), zajęcia z terapeutą widzenia 1 raz w tygodniu po 0,5
godziny dla kaŜdego dziecka (4 dzieci) oraz zabiegi masaŜu - 10 zabiegów (miesięcznie) – dla
kaŜdego dziecka po 25 – 30 minut wg zaleceń lekarza.
W miarę potrzeby z usprawniania PNF- 10 zabiegów po 45 minut dla kaŜdego dziecka.
–

W grupach „Matki z Dzieckiem” zamiennie prowadzili:
poniedziałek: mgr fizjoterapii i pedagog specjalny
– czwartek: 2 fizjoterapeutów.
Od września w grupie „Matki z Dzieckiem” zajęcia prowadzili: 1 fizjoterapeuta i 2
pedagogów specjalnych.
Osoby te przeszkolone są w Systemie Nauczania Kierowanego.
Terapia dzieci w wieku 2-3 lat była prowadzona raz w tygodniu w godzinach popołudniowych.
Dzieci z rodzicami/rodzicem spotykali się z terapeutami podczas 2-3-godzinnych sesji grupowych.
Podczas wspólnej zabawy dzieci uczyły się bycia w grupie, gdzie wprowadzane były elementy
Systemu Nauczania Kierowanego. Rodzice poznali się ze sobą, dzielili się własnymi problemami
i przez to stopniowo stawali się dla siebie grupą samopomocową. Przewidziane były dodatkowo
konsultacje lekarskie wg wymagań NFZ oraz raz w miesiącu konsultacje: psychologa, logopedy,
terapeuty widzenia i terapeuty NDT –Bobath i terapeuty PNF.
Rodzice pod kierunkiem terapeutów uczyli się udzielania właściwego wsparcia swoim
dzieciom(aby kontynuować usprawnianie w warunkach domowych) oraz jednocześnie nabywali sił
do opieki nad swoim niepełnosprawnym dzieckiem.
ZałoŜeniem tej grupy jest to, Ŝeby po kilku spotkaniach rodzice przygotowywani byli do
pozostawienia dziecka samego z terapeutą, co z kolei pozwala na stopniowe samodzielne
uczestnictwo dziecka w grupie przedszkolnej. Przejście do grupy przedszkolnej odbywa się więc
w sposób łagodny i bezstresowy.
–

Na zajęciach świetlicowe dziećmi w zaleŜności od potrzeby zajmowało się 2- 3 terapeutów.
W tym czasie organizowane były zabawy dowolne, tematyczne, zajęcia plastyczne.
Dzieci w obecności rodziców i terapeutów korzystały w godzinach od 15.00 do 16.00 z zajęć
w „Sali Doświadczania Świata” w Zespole Szkół Nr 13 w Białymstoku.
W ramach pomocy i wsparcia rodzinom odbywały się teŜ spotkania ze specjalistami z róŜnych
dziedzin w tzw. Klubie Rodzica.
Cyklicznie odbywajły się teŜ porady i konsultacje lekarskie.
Dzięki takiej strukturze zapewniliśmy potrzebującym dzieciom opiekę jednego terapeuty na
jedno dziecko. Pomagało nam 7 wolontariuszy.
Nawiązaliśmy teŜ współpracę ze Stowarzyszeniem „Eleos”- prawosławnym Ośrodkiem
Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej, gdzie w ramach pracy wolontariackiej osób
biorących udział w projekcie „Razem łatwiej” otrzymaliśmy pomoc w pracach porządkowych
na rzecz Ośrodka.
Co miesiąc odbywały się spotkania terapeutyczne. Specjaliści i osoby pracujące w grupie
systematycznie konsultowały się ze sobą, aby mieć pełen obraz pomocy dziecku w róŜnych
sferach jednocześnie. RównieŜ cyklicznie udzielane były wskazówki rodzicom.
Do prac administracyjno-biurowych została pozyskana z Powiatowego Urzędu Pracy
w Białymstoku w celu odbycia staŜu jedna sekretarka.
W związku z koniecznością aktualizacji kontraktu zawartego z Narodowym Funduszem
Zdrowia złoŜyliśmy stosowne dokumenty i uczestniczylismy związanych z tym negocjacjach.

3. Kadra Ośrodka „Jasny Cel” - osoby zatrudnione na umowy o pracę i
umowy cywilno - prawne
1.Anna Krakowska – przewodnicząca Stowarzyszenia. Dyrektor Przedszkola
magister pedagogiki wczesnoszkolnej.
2.Mirosław Kuprianowicz – dyrektor organizacyjno – prawny
magister prawa
3.dr Krzysztof Rogowski – kierownik NZOZ-u
lekarz rehabilitacji medycznej, ortopedii i traumatologii oraz medycyny sportowej
4.dr n. med. Dorota Sienkiewicz
lekarz pediatra i rehabilitacji
5.Beata Olchowik
lekarz rehabilitacji
6.Iwona Kalinowska
fizjoterapeuta
7.Małgorzata Władzielczyk
mgr pedagogiki specjalnej
8.Agnieszka Sadkowska
fizjoterapeuta
9.Ewa ZadroŜna
mgr rehabilitacji

10.Monika CzuŜdaniuk
fizjoterapeuta, magister pedagogiki specjalnej(specjalność: terapeutyczna)
11. Magdalena Sienkiewicz
fizjoterapeuta,
12. Karolina Nalewajek
licencjat pedagogiki rewalidacyjnej
13.Anna Fiłonowicz
licencjat pedagogiki rewalidacyjnej
14.Jacek Szałaj
licencjat pedagogiki rewalidacyjnej
15.Joanna Piotrowska
licencjat pedagogiki rewalidacyjnej
16.Joanna Stachurska
magister pedagogiki specjalnej i logopeda
17.Beata Gładyszewska
technik fizjoterapii, terapeuta NDT
18.Marzenna Radecka
magister psychologii – specjalność Społeczna Psychologia Kliniczna,
19.Anna Klimek
magister - psycholog kliniczny
20.Lucyna Snarska
mgr pedagogiki specjalnej, terapeuta widzenia,
21.Adam Kościukiewicz
masaŜysta leczniczy
22.Joanna Onufryjuk
magister pedagogiki specjalnej, specjalista do komunikacji pozawerbalnej
23Anna Kulikowska - staŜystka
magister fizjoterapii. Studia Akademia Medyczna w Warszawie.
24.Agata Tarasiuk – staŜystka - sekretarka
magister ekonomii

4. Promocja pracy Ośrodka
Chcąc propagować konieczność istnienia Ośrodków dla dzieci, które nie znajdują nigdzie
indziej miejsca ze względu na swoją niepełnosprawność, promowaliśmy naszą działaność
przez umoŜliwienie obserwacji, odbywania praktyk, udzielania audycji itp.:
W miesiącach styczeń – kwiecień:
–
–
–

–
–

W Radiu Białystok – audycja „ Bez barier”
W Radiu Jard – audycja – wywiad naszym podopiecznym Michałem Zimnochem
i przewodniczącą Anną Krakowską
W Telewizji Białystok – Obiektyw. Nagranie dotyczyło działalności naszego Ośrodka oraz
codziennej pracy. Wywiadu udzielali opiekunowie dzieci, wskazując na konieczność istnienia
takich placówek.
Na konferencji w Uniwersytecie w Białymstoku, gdzie była przygotowana prezentacja Systemu
Nauczania Kierowanego ( metody, którą pracujemy).
Poprzez współpracę z Panią Ewą Werdą z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, która
obserwowując zajęcia miała moŜliwość wymiany własnych doświadczeń z pracownikami
Ośrodka.
W miesiacąch maj – czerwiec przez:

–
–

–
–

–

–

–

–

Współpracę z Panią Ewą Werdą z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, która obserwowując
zajęcia miała moŜliwość wymiany własnych doświadczeń z pracownikami Ośrodka.
UmoŜliwienie obserwacji naszego sposobu usprawniania studentce Nauczycielskiego Kolegium
Rewalidacji i Resocjalizacji i Wychowania Fizycznego w Białymstoku, która odbyła się
29.05.2007r.
UmoŜliwienie obserwacji naszego sposobu usprawniania studentom Studium Logopedycznego
przy Uniwersytecie w Białymstoku, która odbyła się dnia 09.06.2007r.
UmoŜliwienie obserwacji naszego sposobu usprawniania studentom Nauczycielskiego
Kolegium Rewalidacji i Resocjalizacji i Wychowania Fizycznego w Białymstoku „Kurs
kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki”,która odbyła sie dnia 16.06.2007r.
Udział w koncercie synfonicznym Orkiestry Filharmonii Białostockiej, w którym uczestniczyły
dwie osoby, gdzie zostały publicznie przekazane środki finansowe na pokrycie wynagrodzenia
za zabiegi masaŜu klasycznego.Koncert odbył się dnia 01.06.2007r o godz.19.00.
Oddelegowanie mgr fizjoterapii Katarzyny Glińskiej, która pokazała na spotkaniu Zespołu do
spraw Integracji pedagogom ze Szkoły Podstawowej nr 51, sposób pracy z dzieckiem
z Mózgowym PoraŜeniem Dziecięcym, a takŜe udzieliła wskazówek do dalszej pracy.Spotkanie
to dotyczyło tematu „ Utrzymanie prawidłowej postawy dziecka z Mózgowym PoraŜeniem
Dziecięcym w czasie zajęć dydaktycznych”- 10.05.2007r.
Spotkanie z radnymi z Klubu Platformy Obywatelskiej ( 17.05..2007r.) i Klubu Prawa
i Sprawiedliwości (22.06.2007r.).Na spotkaniu byli obecni przewodnicząca Stowarzyszenia
i rodzic.
Udział w Marszu Godności Osób Niepełnosprawnych i Festynie Integracyjnym Białystok
2007r., który odbył się dnia 07.05.2007r.
W miesiącach lipiec – wrzesień przez:

–
–

w grupie dziennej studentce Piszczatowskiej Ewie z Nauczycielskiego Kolegium Rewalidacji
i Resocjalizacji i Wychowania Fizycznego w Białymstoku, która odbyła się 05.07.2007r.
UmoŜliwienie obserwacji naszego sposobu usprawniania w grupie dziennej przedstawicielom
Urzędu Miejskiego z Departamentu Spraw Społecznych – Dyrektorowi Adamowi Kurlucie

–

–

i Inspektorowi Suszczyńskiej Barbarze, która odbyła się 23.07.2007r.
UmoŜliwienie obserwacji naszego Ośrodka oraz zapoznanie się ze sposobem terapii
prowadzonej w grupie popołudniowej przez przedstawicieli Komisji ds. Społecznych oraz
Komisji ds. Zdrowia Urzędu Miejskiego w Białymstoku oraz
Udostępnienie jednego z pomieszczeń wykorzystanego do obrad wyŜej wymienionych Komisji,
która odbyła się 18.09.2007r.
W miesiacach październik – grudzień:

–
–

–

–
–
–
–

–

słuchaczom kursu kwalifikacyjnego z oligofrenopedagogiki przy MODM w Białymstoku, która
odbyła się 06.10.2007r. - obserwacja,
uczestniczyliśmy w spotkaniu grupy Caritas Accademica, działającej przy Duszpasterstwie
Akademickim przy kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Białymstoku w dniu
11.10.2007r., gdzie prezentowaliśmy prace naszego Ośrodka i zachęcaliśmy do wolontariatu
będących tam studentów,
udział naszych podopiecznych wraz z terapeutami w przeglądzie piosenki biesiadnej osób
niepełnosprawnych „Po Ten Kwiat...”, która odbyła się 25.10.2007r. w Klubie Garnizonowym
przy ul. Kawaleryjskiej 70 w Białymstoku,
umoŜliwienie rodzicom obserwacji pracy z dziećmi w grupie dziennej rewalidacyjnej w dniu
15.11.2007r. - zajęcia otwarte w grupie rewalidacyjnej,
udział przedstawiciela Ośrodka w audycji radiowej „Bez Barier” w dniu 17.11.2007r.
przedstawienie działalności naszego Ośrodka,
2 studentkom z Nauczycielskiego Kolegium Rewalidacji i Resocjalizacji i Wychowania
Fizycznego w Białymstoku, która odbyła się 07.12.2007r. do 18.12.2007r. - praktyki,
uczestnictnictwo dnia 03.12.2007r. w obchodach Międzynarodowego Dnia Osób
Niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 51 w Białymstoku, w ramach współpracy
z wymienioną szkołą,
udział 2 przedstawicieli Rady Miejskiej w Spotkaniu Wigilijnym zorganizowanym przez
jednego z rodziców dzieci uczęszczajacych do Ośrodka dla personelu, dzieci
niepełnosprawnych i ich rodzin w dniu 19.12.2007r.

Ze względu na to, Ŝe jesteśmy jedyną tego typu placówką w województwie podlaskim, cieszy nas
moŜliwość pokazania i przekazywania naszego sposobu rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych.

5.WaŜniejsze wydarzenia i szkolenia
Aby Ośrodek posiadał profesjonalnie wykwalifikowaną kadrę doskonaliliśmy
warsztat pracy na nastepujących szkoleniach:
Kurs medyczny w Zagórzu k.Warszawy - „Postępy w terapii Mózgowego PoraŜenia
Dzięcięcego” pod patronatem Kliniki Rehabilitacjii Centrum Medycznego Wolnego
Uniwersytetu w Amsterdamie: certyfikat uprawnia do badania skalami GMFM, GAS
( 2 osoby).
- Kurs medyczny w Zagórzu k.Warszawy - „Postepy w terapii Mózgowego PoraŜenia Dzięcięcego”
pod patronatem Kliniki Rehabilitacjii Centrum Medycznego Wolnego Uniwersytetu w
Amsterdamie: certyfikat uprawnia do badania skalami COPM, TODDLER ACTIVITIES, PEDI,
GAS ( 1osoba ).
– Personel Ośrodka „ Jasny Cel ” uczestniczył w bezpłatnych formach warsztatowych i lekcjach
otwartych organizowanych przez doradcę metodycznego szkolnictwa specjalnego i
integracyjnego mgr Annę Gawryluk przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w
Białymstoku.
–

–
–

–

–

–
–

–
–
–

–

–
–

–
–

Szkolenie z ratownictwa z przedmedycznego (16 godzin, 15 osób) prowadzone przez
Stowarzyszenie „Maltańska SłuŜba Medyczna - Pomoc Maltańska”. Oddział Białystok.
Kursie Liderów Kierowanego Nauczania organizowany przez Polskie Towarzystwo
Kierowanego Nauczania i Centrum Rehabilitacji im. prof. Mariana Weissa „STOCER”
i
Stowarzyszenie „ OŜarowska” ( 2 osoby), który odbył się w dniach od.07.05.2007r. do
11.05.2007r.
IV Sesji Szkoleniowej w Konstancinie poświęconej problematyce: „Oceny dziecka z wczesnym
uszkodzeniem mózgu ( oceny i skale standaryzowane)”. Sesja ta była zorganizowana przez
Polskie Towarzystwo Kierowanego Nauczania i Centrum Rehabilitacji im. prof. Mariana Weissa
„STOCER” i Stowarzyszenie „ OŜarowska” ( 4 osoby), która odbyła się 12.05.2007r.
Z Systemu Nauczania Kierowanego: „Podstawowe załoŜenia, zasady i metodyka
wieloprofilowego usprawniania dzieci z wczesnym uszkodzeniem mózgu w Systemie
Nauczania Kierowanego”, które odbyło się od 14.05.2007r. do 18.05.2007r. w siedzibie NZOZ
Ośrodka Rehabilitacyjno – Terapeutyczngo dla Dzieci Niepełnosprawnych w Zamościu
( 4 osoby).
„Pozyskiwanie funduszy na działalność Organizacji Pozarządowych”, które odbyło się
w Białymstoku w Centrum Organizacji Pozarządowych dn.10.05.2007r. (1 osoba ).
Kursie okresowym BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
zorganizowanym przez Ośrodek Doskonalenia Kadr „Profesja”, który odbył się w dniach 28- 29
maja 2007r.( 1 osoba)
„Analiza płynności i zarządzania finansami projektu”,które odbyło się w Białymstoku
w Centrum Organizacji Pozarządowych dn.18.06.2007r.(1 osoba).
Kursie okresowym BHP dla pracowników administracyjno – biurowych zorganizowanym przez
Ośrodek Doskonalenia Kadr „Profesja”, który odbył się w dniach 21 czerwca 2007r.( 3 osoby).
przedstawiciel Stowarzyszenia „Jasny Cel” sekretarz – Urszula M. uczestniczyła w szkoleniu
zorganizowanym przez NGO „Zarządzanie projektami na etapie programowania i planowania
w kontekście EFS”. Szkolenie odbyło się w dniach 29.08 – 30.08.2007r. w budynku ZHP,
ul. Pałacowa 3/1.
szkoleniu dotyczącym usprawniania według Systemu Nauczania Kierowanego, które odbyło się
w dniu 26.09.2007r. i 27.09.2007r. na terenie naszego Ośrodka. Po obserwacji zajęć, oceny
i weryfikacji naszej pracy dokonały przedstawicielki Polskiego Towarzystwa Nauczania
Kierowanego z Warszawy – uczestniczyła kadra terapeutyczna Ośrodka „Jasny Cel”
w dniach 17.09.2007r. - 05.10.2007r. w szkoleniu „Pracownik do spraw kadr i płac”uczestniczyła 1 osoba.
przedstawiciele Stowarzyszenia „Jasny Cel” uczestniczyli w szkoleniach zorganizowanych
przez Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych:
· dnia 16.10.2007r. „Jak lokalna organizacja moŜe współpracować z lokalnymi mediami” prowadzący Urszula Sienkiewicz, rzecznik prasowy Prezydenta Miasta Białegostoku,
· dnia 30.10.2007r. „Jak zdobyć i zatrzymać wolontariusza”, prowadzący: Anna Pawłowska
Podlaskie Centrum Wolontariatu,
· dnia 06.11.2007r. „Jak zgodnie z prawem i efektywnie przeprowadzić zbiórkę publiczną”,
prowadzący: Renata Sohoń – kierownik Referatu ds. Stowarzyszeń, Fundacji, Zgromadzeń
i zbiórek publicznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku i Aleksandra Tkaczyk - Centrum
Współpracy Organizacji Pozarządowych,
· dnia 27.11.2007r. „Obowiązki organizacji pozarządowej wobec organu nadzoru, prowadzący
Renata Sohoń – kierownik Referatu ds. Stowarzyszeń, Fundacji, Zgromadzeń i zbiórek
publicznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku,
dnia 25.10.2007r. przedstawiciel Stowarzyszenia uczestniczył w szkoleniu „Czas pracy
i wynagrodzenia w słuŜbie zdrowia – NOWE PRZEPISY”
terapeuci uczestniczyli w następujących szkoleniach zorganizowanych przez MODM
mieszczącym się przy ul. Poleskiej 27:
· dnia 10.11.2007r. „Wykorzsytanie metody Castillo-Moralesa w terapii dziecka z zespołem wad

–

–
–
–

wrodzonych” - 1 osoba,
· dnia 21.11.2007r. „Usprawnianie funkcji koordynacji wzrokowo-ruchowej na zajęciach
rewalidacyjnych” - 6 osób,
udział 2 terapeutów w kursie podstawowym wg koncepcji PNF, które odbyło się w dniach 03.12
– 07.12.2007r.
Praca Ośrodka „Jasny Cel” była poddawana kontroli przez:
dnia 08.02. 2007 r. przez przedstawiciela Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej
(Kontrola kompleksowa w zakresie oceny stanu sanitarnego placówki)
dnia 07.11.2007 r. przez przedstawiciela Kuratorium Oświaty w Białymstoku,
dnia 27.12.2007 r. przez przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia.
Wszystkie kontrole wypadły pozytywnie. Protokoły z kontroli są do wglądu w dokumentacji
Stowarzyszenia.

Ponadto przedstawiciele Stowarzyszenia uczestniczyli:
- dwóch przedstawicieli Stowarzyszenia uczestniczyło w Konferencji Wojewódzkiej
„ Gmino jaka jesteś”- badanie działalnosci gmin na rzecz osób niepełnosprawnych
współfinansowanej ze srodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz PFRON.
– W naszym Ośrodku odbył się teŜ pokaz sprzętu rehabilitacyjnego firmy „ ORTOSERVICE”.
– w konferencji na temat „Godzenie Ŝycia zawodowego i rodzinnego- innowacyjne rozwiązania
opieki nad dziećmi”, która odbyła się 29.06.2007r. w WyŜszej Szkole Ekonomicznej i została
zorganizowana przez Fundację Kształcenia Kadr. Brało w niej udział dwoje rodziców
i przedstawiciel Stowarzyszenia.
– przedstawiciel Stowarzyszenia „Jasny Cel” na zaproszenie Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom
i MłodzieŜy Specjalnej Troski „Jeden Świat” oraz Zespołu Szkół Nr 13 w Białymstoku
uczestniczył w uroczystym otwarciu Sali Doświadczenia Świata, które odbyło się dnia
27.09.2007r. w siedzibie przy ul. Słonimskiej 38.
– przedstawiciel Stowarzyszenia „Jasny Cel” pan Tomasz Biedrzycki, który został powołany do
pracy w Komisji ds. likwidacji barier architektonicznych na terenie miasta Białegostoku,
systematycznie uczestniczył w comiesięcznych spotkaniach zorganizowanych w Departamencie
Spraw Społecznych,
– przedstawiciele Stowarzyszenia skorzystali z zaproszenia na spotkanie z Posłem Robertem
Tyszkiewiczem, które odbyło się dnia 15.10.2007r. w siedzibie Klubu Platformy Obywatelskiej
mieszczącej się przy ul. Malmeda 10 w Białymstoku,
– dnia 16.11.2007r. udział w obchodach Dnia Pracownika Socjalnego, zorganizowanego przez
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku,
– dnia 14.12.2007r. na zaproszenie Wojewody Macieja śywno udział przedstawiciela
Stowarzyszenia w spotkaniu opłatkowym w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim
w Białymstoku,
– dnia 18.12.2007r. udział przedstawiciela Stowarzyszenia w spotkaniu poświęconym współpracy
Samorządu Województwa z Organizacjami Pozarządowymioraz spotkaniu wigilijnym
w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku, przy ul. Św. Mikołaja 5,
– dnia 19.12.2007r. udział przedstawiciela w spotkaniu opłatkowym zorganizowanym przez
Prezydenta Miasta Białegostoku dr hab. Tadeusza Truskolaskiego w Auli Pałacu Branickich.

–

–
–

Informujemy równieŜ, Ŝe przewodnicząca Stowarzyszenia uczestniczy systematycznie
w pracach zespołu konsultacyjnego Organizacji Pozarządowych przy Prezydencie Miasta
Białegostoku. W ramach pracy w Zespole przewodnicząca uczestniczy m.in.:
spotkaniu poświęconym problematyce barier architektonicznych na terenie miasta,
zorganizowanym dn.06.06.2007r. przez Departament Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego
w Białymstoku. W wyniku tego spotkania delegat Stowarzyszenia pan Tomasz Biedrzycki
został wytypowany do pracy w Komisji ds. Likwidacji Barier architektonicznych.
w pracach komisji przyznających dotacje organizacjom pozarządowym w Wydziale Spraw
Społecznych w Białymstoku;
spotkaniu przedstawicieli Zespołu Konsultacyjnego z wiceprezydentem Tadeuszem
Arłukowiczem.
Nasze Stowarzyszenie otrzymało z Urzędu Miejskiego w Białymstoku dn.11 stycznia 2007r.
List Rekomendacyjny .
Od dnia 12 kwietnia 2007 r. posiadamy status Organizacji PoŜytku Publicznego.

W roku 2007 dzieci uczestniczyły w:
Dniu 3 lutego „Choince” dla naszych podopiecznych. Podczas zorganizowanych zabaw dzieci
ze wszystkich grup miały okazję poznać się ze sobą, nawiązać relację i dobrze się bawić.
– Dniu 17 kwietnia w spotkaniu integracyjnym z uczniami klasy III Szkoły Podstawowej nr 51
w Białymstoku, gdzie bawiły się ze sobą dzieci sprawne i niepełnosprawne poznawały siebie
nawzajem oraz uczyły się wzajemnej akceptacji.
– Marszu Godności Osób Niepełnosprawnych i Festynie Integracyjnym Białystok 2007r., który
odbył się dnia 07.05.2007r.
Zorganizowaliśmy teŜ w miesiącach lipiec - wrzesień :
– w poszczególnych grupach Dzień Dziecka, gdzie zostały zakupione z tej okazji i rozdane
drobne upominki.
– Pamiętaliśmy teŜ o Dniu Matki i Dniu Ojca. Dzieci przygotowały z tej okazji niespodzianki
swoim rodzicom.
W miesiącach październik – grudzień nas podopieczni uczestniczyli:
– W przeglądzie piosenki biesiadnej osób niepełnosprawnych „Po Ten Kwiat...”, która odbyła się
25.10.2007r. w Klubie Garnizonowym przy ul. Kawaleryjskiej 70 w Białymstoku,
– Dnia 03.12.2007r. w obchodach Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych w Szkole
Podstawowej Nr 51 w Białymstoku, w ramach współpracy z wymienioną szkołą,
W 2 grupach dziennych funkcjonujących na terenie Ośrodka zostały zorganizowane następujące
uroczystości i imprezy:
– dnia 18.10.2007r. - „Bal Jesienny”,
– dnia 30.11.2007r. - „Andrzejki”,
– dnia 06.12.2007r. - „Bal Zimowy – Mikołajki”
–

Wszyscy nasi terapeuci obejmowani są przez cały czas szkoleniami doskonalącymi w zakresie:
● Systemu Nauczania Kierowanego,
●
i innymi specjalistycznymi.

6. Pozyskiwanie i wydatkowanie środków finansowych.

–

–

–
–

–
–
–

a.) Starając się o pozyskanie dodatkowych środków finansowych przedstawiciele Zarządu
napisali i złoŜyli wnioski:
do Fundacji Kronenberga - wniosek o dofinansowanie projektu „W dąŜeniu do samodzielności”
- kompleksowa i wieloprofilowa opieka dzienna dla dzieci z dysfunkcją ruchu (mózgowe
poraŜenie dziecięce) – nie uzyskaliśmy dotacji
do Urzędu Miejskiego w Białymstoku Departamentu Spraw Społecznychna realizację zadania
publicznego:( dotacje uzyskane )
· „Program Jasny Cel – działania na rzecz osób niepełnosprawnych – prowadzenie placówki –
40 tys. zł
· „Prowadzenie zajęć popołudniowych dla dzieci i młodzieŜy z poraŜeniem mózgowym i
dysfunkcjami narządu ruchu oraz grup samopomocowych i terapeutycznych dla ich rodziców” nazwa realizowanego przez Stowarzyszenie zadania „Być razem, być w grupie” poprawa
jakości Ŝycia rodzin dzieci
z dysfunkcją ruchu – prowadzenie zajęć popołudniowych oraz
udzielanie wsparcia ich rodzinom,- 25 tys. Zł
WyŜej wymienione dotacje zostały rozliczone. Sprawozdania z wykonania zadań
publicznych zostały złoŜone dn.31.01.2008 r.
W związku z pobieraniem opłat sądowych od naszej organizacji za wypis z rejestru dnia
12.07.2007r. skierowaliśmy do Ministra Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej wniosek
o interwencję w tej sprawie. W odpowiedzi dnia 17.09.2007r. otrzymaliśmy wyjaśnienie, Ŝe
„nie pobiera się opłaty kancelaryjnej za wydawanie odpisów dokumentów z akt rejestrowych
takich organizacji”

b.) W celu objęcia opieką rehabilitacyjną większej ilości ciągle zgłaszających się dzieci
oraz dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Ośrodka informujemy, Ŝe:
podjęte zostały starania o wydzierŜawienie dodatkowych pomieszczeń w budynku przy
ul Warszawskiej 43/45,
od dnia 03.09.2007r. funkcjonuje Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Jasny Cel”
w Białymstoku z siedzibą przy ul. Warszawskej 43/45. Kontynuowane są działania do
utworzenia, przy wyŜej wymienionym przedszkolu, dla dzieci najmłodszych grupy Wczesnego
Wspomogania.
kontynuowane dalej są starania w Wojewódzkim Urzędzie Pracy o odbycie zastępczej słuŜby
wojskowej przez 2 osoby
współpracując z „Caritas Accademica” korzystamy z pomocy wolontariuszy.
przewodnicząca Stowarzyszenia systematycznie uczestniczy w pracach zespołu
konsultacyjnego Organizacji Pozarządowych przy Prezydencie Miasta Białegostoku.
Konieczność aktualizacji kontraktu zawartego z Narodowym Funduszem Zdrowia zobligowała
nas do złoŜenia stosownych dokumentów i uczestnictwa związanych z tym negocjacjach.
Jednak w związku z wejściem w Ŝycie nowego Zarządzenia nr 60 Prezesa Narodowego
Funduszu Zdrowia z dnia 19.09.2007r. zmienionego Zarządzeniem nr 91 z dnia 17.10.2007r. w
sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: rehabilitacja lecznicza,
ustalające zasady „kontraktowania” świadczeń na rok 2008. Zgodnie z nim znaleźliśmy się w
zakresie „Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/ oddziale
dziennym”. Świadczenia naszego Ośrodka wycenione na 90 punktów w roku ubiegłym, obecnie
zmniejszono do 40/50 punktów w zaleŜności od wieku dziecka co w konsekwencji przedkłada
się na wysokość środków finansowych otrzymywanych z NFZ.

Zastosowanie się przez Ośrodek do przepisów w/w Zarządzenia Prezesa NFZ oznacza
obniŜenie jakości świadczonych usług, podczas gdy Ośrodek jest nastawiony na pracę
specjalistyczną.
Nowe Zarządzenie Prezesa NFZ podwaŜa istotę funkcjonowania takich Ośrodków jak nasz,
gdyŜ przy zachowaniu stosowanego przez Ośrodek modelu usprawniania oraz tej samej ilości
rehabilitowanych dzieci, budŜet Ośrodka zmniejszy się nawet o 50% (!!!) z uwagi na
zmniejszoną wycenę punktową (obecnie 40/50 punktów z 90 punktów w roku ubiegłym).
Innymi słowy, za taką samą ilość wykonanych usług jak w roku ubiegłym, Ośrodek dostałby
o ok. 50 % mniej środków z NFZ co de facto oznaczało likwidację Ośrodka i nie podjęcie
działalności od stycznia 2008r.
AŜeby wogóle zachować istnienie Ośrodka w roku 2008 naleŜało zrezygnować z aktualnego
modelu usprawniania i powrócić do systemu ambulatoryjnego. Przy zastosowaniu takiego
rozwiązania zwiększy się ilość dzieci rehabilitowanych przez Ośrodek i w konsekwencji
spowoduje to zwiększenie środków otrzymywanych z NFZ.
JednakŜe stoimy na stanowisku, iŜ nie jest to rozwiazanie problemu poniewaŜ zastosowanie
takiego sytemu oznacza niemoŜliwość realizacji kompleksowego i wieloprofilowego
usprawniania dziecka.
W związku z powyŜszym starając się o pozyskanie dodatkowych środków finansowych
przedstawiciele Zarządu oraz rodzice prosząc o interwencję w wyŜej wymienionej sprawie
spotkali się:
- dnia 11.12.2007r. z Wojewodą Maciejem śywno, który interweniował w naszej sprawie
u odpowiednich przedstawicieli ministerstw i parlamentarzystów,
- z radnymi Miasta Białegostoku: Jackiem Chańko, Stefanem Nikiciukiem,
- posłami: Jackiem śalkiem, Józefem Klimem.
Sprawa teŜ została przedstawiona w Departamencie Spraw Społecznych Miasta Białegostoku oraz
Prezydentowi Miasta Białegostoku.
Dnia 06.12.2007r. odbyło się zebranie rodziców dzieci uczęszczających do Ośrodka w celu
przedstawienia im trudnej i niepwenej sytuacji od stycznia 2008r.
Podjęte kroki zaowocowały obietnicą otrzymania dotacji w drodze konkursu, co umoŜliwiło
funkcjonowanie Ośrodka od stycznia 2008r.
c.) Dzięki pozyskanym środkom dodatkowo mogliśmy:
●zapewnić opłatę pracującym specjalistom: terapeutom, fizjoterapeutom, magistrom
rehabilitacji, pedagogom, logopedzie, rehabilitantowi NDT-Bobath, psychologowi klinicznemu,
terapeucie widzenia, masaŜyście i innym
• zakupić pomoce edukacyjne i rehabilitacyjne,
• zakupić drobne prezenty mikołajkowe,
• zakupić artykuły biurowe i środki czystości,
• opłacić dzierŜawę lokalu,
• opłacić remont dodatkowych pomieszczeń,
• opłacić usługi telekomunikacyjne,
• zakupić wyposaŜenie sal i gabinetów ( tablice korkowe, kosze, tacki itp.),
• zakupić artykuły medyczne,
• opłacić usługi związane z konserwacją budynku np. hydrauliczne,
• opłacić odbycie szkoleń w tym w Systemie Nauczania Kierowanego,
• opłacić usługi księgowe ( podwykonawca: „Anna Bełkowska, Bartosz Filipowicz” s.c.),
• opłacić drobne usługi remontowo- budowlane i inne.

d.) Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł:
L.p. Nazwa uzyskanych przychodów

Suma

1.

Składki członkowskie

2.

Dotacje

340 877,30 zł

3.

Darowizny

29 465,60 zł

4.

Przychody finansowe

10,91 zł

5.

Pozostałe przychody

0,02 zł

X

Razem przychody

1 960,00 zł

372 313,83 zł

e. ) Informacja o poniesionych kosztach na:
L.p. Poniesione koszty na:

Suma

1.

Realizację celów statutowych

361 413,68 zł

2.

Administrację razem
w tym:
- zuŜycie materiałów i energii,
- usługi obce,
- podatki i opłaty
- wynagr. z ubezp. i świadcz.

49 778, 55 zł

3.

Działalnośc gospodarcza

4.

Pozostałe koszty

X

Razem koszty

9 015, 05 zł
9 196, 69 zł
2 677, 48 zł
28 889, 33 zł
0 zł
3 026, 00 zł
414 218, 23 zł

f.) Dane o:
L.p. Dane

Suma

1.

Liczba osób zatrudnionych wg.
Zajmowanych stanowisk

Podana w pkt.3
sprawozdania

2.

Łączna kwota wynagrodzeń za
2007 r.(admin. + projekty )

279 559, 03 zł

3.

Wysokość rocznego lub
0 zł
przeciętnego miesięcznego wynagr.
wypłaconego członkom zarządu itd

4.

Wydatki na wynagrodzenia z umów Zawarte w punkcie 2
zlecenia
niniejszej tabeli

5.

Udzielonych pozyczkach
pienięŜnych itd.

0 zł

6.

Kwoty na rachunkach bankowych
na 31.12.2007r.

Bank Spółdzielczy w
Białymstoku 45,43
zł

7.

Wartość nabytych obligacji itd.

0 zł

8.

Nabyte nieruchomości itd

0 zł

9.

Nabyte pozostałe środki trwałe

4.915,00 zł – sprzęt
komputerowy z
oprogramowaniem

10.

Wartości aktywów i zobowiązań itd Aktywa – 6.607,78
zł; zbowiązania –
47.757,06 zł

g) Informacje o rozliczeniach Stowarzyszenia z tytułu ciąŜących zobowiązań
podatkowych, a takŜe informacje w sprawie składanych inf. podatkowych
L.p. Dane

Suma

1.

Urząd Skarbowy – podatek od
wynagrodzeń

3.235,00 zł

2.

ZUS – skłaki. od wynagr.

22.465,29 zł

3.

PIT 4 R za 2007r.

-

4.

CIT 8 za 2007r.

-

Salda kasy na dzień 31.12.2007r. - 53,43 zł

KRÓTKA OCENA EFEKTÓW ZADANIA:
W terapii cały czas stosowano głównie metodę Nauczania Kierowanego. Podczas terapii kaŜde
dziecko było pod opieką terapeuty, a jednocześnie pozostawało w grupie rówieśniczej z podobnymi
problemami.
Głównym celem dalej było odpowiednie przygotowanie dziecka z m. p. dz. do moŜliwie
samodzielnego Ŝycia w społeczeństwie. Systematycznie realizuje to przez:
- kształtowanie umiejętności odczytywania i usprawnianie i rozumienia wyrazów,
- bogacenie słownictwa,
- usprawnianie i rozwijanie sprawności manualnych,
- rozwijanie wyobraźni,
- kształtowanie spostrzegawczości i uwagi,
- przyzwyczajenie do współdziałania w zespole,
- wdraŜanie do ładu i porządku,
- kształtowanie prawidłowej pozycji: stojącej, siedzącej, leŜącej, chodzącej,
- kształtowania umiejętności chwytu, uwalniania, fiksowania,
- kształtowanie orientacji w linii środkowej ciała.
Metoda ta przynosiła rodzinie następujące korzyści:
- włączała dziecko w system edukacyjno – terapeutyczny, co zapewniało poczucie
bezpieczeństwa,
- umoŜliwiała współpracę z zespołem terapeutycznym, co dawało poczucie kompetencji
i zaufania,
- uczyła organizacji codziennego Ŝycia dziecka i jego rodziny, co zapewniało poczucie
normalności,
- dostarczała moŜliwości kontaktów z rówieśnikami i innymi rodzinami ( np. imprezy), co
dawało poczucie przynaleŜności społecznej.
PoniewaŜ jest to proces, trudno określać bezpośrednie i natychmiastowe efekty.

Dzięki jednak systematycznej,
rehabilitacji moŜna stwierdzić, Ŝe:

ciągłej,

kompleksowej,

wieloprofilowej

Praca w grupach zapewniła integrację rehabilitacji z elementami edukacji, terapii psychologicznej
i logopedycznej w jednym czasie i miejscu. Przez to nastąpiła: coraz większa intelektualna,
społeczna, komunikacyjna i fizyczna sprawność dzieci, co umoŜliwiło funkcjonowanie dziecka w
rodzinie. Rodzice zaś mieli szansę podjęcia pracy zawodowej bez konieczności pełnienia
całodobowej opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem w domu. Ponadto w grupach wsparcia mieli
zapewnioną pomoc psychologa, gdzie otrzymali wsparcie emocjonalne, nową wiedzę związaną z
niepełnosprawnością dziecka, co zapewniło większe
i bardziej świadome zaangaŜowanie
rodziców w proces rehabilitacyjny. Poprzez łagodzenie stresu związanego z wychowywaniem
dziecka niepełnosprawnego nastąpiło polepszenie jakości Ŝycia i funkcjonowania całej rodziny.
Dzięki zorganizowaniu opieki (w jednym miejscu i czasie bez obecności rodzica z moŜliwością
jednoczesnego oddziaływania na wszystkie sfery) korzystając teŜ z usług wieloprofilowo
wykształconych terapeutów zapewniamy tańsze rozwiązanie w funkcjonowaniu takiej placówki
niŜ organizacja w trybie kompleksowym, gdzie istnieje konieczności utrzymania wielu placówek
specjalistycznych oddzielnie.
Zapobiegamy teŜ izolacji społecznej dziecka, które ze względu na swoją niepełnosprawność nie
znajduje nigdzie indziej miejsca. Zaspokajamy teŜ jego potrzebę bycia w grupie z innymi dziećmi,
uczymy ról i zachowań społecznych.
Poprzez wsparcie psychologiczne motywujemy rodziców, którzy widząc coraz lepszą sprawność
dziecka i nabywając umiejętność opieki nad nim, mając teŜ moŜliwość pracy zawodowej przez
oddanie do placówki na kilka godzin dziennie, podejmują wysiłek opieki nad swoim dzieckiem.

