
Słów kilka o I edycji programu „Za życiem”… 
 

Dobiegła końca I edycja rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” 

realizowanego przez ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy mieszczący się przy Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Namysłowie. Przez kilka miesięcy tj. od 09.07.2018r. do 07.12.2018r. 

specjaliści w/w ośrodka zrealizowali 340 godzin na rzecz dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych 

niepełnosprawnością z terenu naszego powiatu. W I edycji zajęcia dla 18 dzieci prowadzili następujący 

specjaliści: psycholog – hipoterapeuta (Pani Katarzyna Pęczkowska), psycholog prowadzący terapię 

poznawczą (Pani Lucyna Pianka), pedagog prowadzący terapię integracji sensomotorycznej (Pani Danuta 

Kwiecień), fizjoterapeuta prowadzący rehabilitację ruchową (Pani Elżbieta Horwat). 

           Podczas realizacji zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju kładliśmy nacisk na ścisłą współpracę z 

rodziną dziecka. Polegała ona przede wszystkim na udzielaniu pomocy w kształtowaniu postaw i zachowań 

pożądanych w kontaktach z dzieckiem, wzmacnianiu więzi emocjonalnej, rozpoznawaniu zachowań dziecka 

i kształtowaniu w rodzicach prawidłowych reakcji na te zachowania. Udzielanie instruktażu i porad w 

zakresie specjalistycznej pracy z dzieckiem, wsparcie rodziców w dostosowaniu środowiska domowego do 

potrzeb dziecka oraz przekazanie informacji na temat potrzebnych środków dydaktycznych wspierających 

rozwój dziecka dopełniało świadczoną pomoc terapeutyczną i stało się wartością dodaną programu „Za 

życiem” właśnie przez bezpośredni udział rodzica w terapii. 

Większość zajęć prowadzona była w strukturach ośrodka, a jedynie hipoterapia – jako jedna z form 

rehabilitacji wieloprofilowej osób niepełnosprawnych była prowadzona w terenie w miejscowości 

Minkowskie przez psychologa / hipoterapeutę. Do dyspozycji dzieci przeznaczone były dwie klacze 

niewielkiego wzrostu, odpowiednio przygotowane do prowadzenia zajęć. Nietypowość tej metody polegała 

na tym, że przy udziale konia, w mózgu kodował się prawidłowy wzorzec ruchu miednicy podczas chodu – 

działanie, które stało się  "nauką chodzenia bez chodzenia". Sama hipoterapia normalizuje napięcie mięśni, 

poprawia koordynację ruchową, równowagę, orientację w przestrzeni oraz w schemacie własnego ciała, 

doskonali poczucie rytmu, ponadto pozytywnie wpływa na sferę emocjonalną i społeczną poprzez 

rozwijanie pozytywnych kontaktów społecznych. Wzmacnia poczucie wartości dziecka oraz ogólnie 

poprawia jego kondycję fizyczną. Podczas zajęć z dziećmi wyhamowywano odruchy patologiczne przez 

odpowiednie ułożenia lub posadzenie dziecka na koniu; kształtowano reakcje równoważne poprzez 

konieczność utrzymania się na ruchomym podłożu; normalizowano napięcie mięśniowe wywołane 

łagodnym, rytmicznym kołysaniem podczas chodu konia oraz ciepłem jego ciała. Przygotowywano do 

prawidłowego chodzenia dzięki charakterystycznym, trójpłaszczyznowym ruchom konia przenoszonym na 

tułów dziecka; wyzwalano reakcję podparcia poprzez m.in. opieranie rąk na grzbiecie konia oraz działanie 

na kilka zmysłów jednocześnie – dotyk, słuch, wzrok, węch. Ćwiczenia odbywały się na łonie natury w 

pięknej okolicy, co było okazją do odprężenia się zarówno dla dzieci, jak i ich rodziców.  

We wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka niezwykle ważna jest rehabilitacja ruchowa. Na 

początkowym etapie życia rozwój ruchowy jest ściśle połączony z rozwojem funkcji poznawczych, więc 

często rehabilitacja połączona jest z integracją sensoryczną i innymi formami wsparcia dziecka, w tym z 

terapią poznawczą dziecka. W zajęciach z fizjoterapeutą wykorzystywaliśmy metody Bobath i Vojty. Dzięki 

wczesnej interwencji rehabilitacyjnej możliwe jest zahamowanie rozwoju wielu zaburzeń lub całkowite ich 

wyeliminowanie, jeśli nie zostały one utrwalone przez dziecko.  

Od nowego roku 2019 będziemy kontynuowali program „Za życiem” i będziemy rekrutować kolejne 

dzieci na kolejną edycję. Zatem zapraszamy zainteresowanych rodziców najmłodszych dzieci 

niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością (do momentu rozpoczęcia nauki szkolnej) do 

kontaktu z naszym ośrodkiem. 

                                                                   Dorota Surmańska – Dyrektor PPP w Namysłowie 

http://forus.co/rehabilitacja-warszawa/

