WARTO WIEDZIEĆ

Gotowa do likwidacji?
Po raz kolejny przegrali, bo każdego roku chorzowscy radni
głosują tak samo. Szkoła specjalna być tu dalej nie może. Jesteśmy zdruzgotani, ci ludzie po prostu nie mają serca
- skarży się Magdalena Kurowska.

Źródło:Telewizja Sillesia http://www.tvs.pl/informacje/5999/
Nadesłała: Barbara Dubiel

Bo dla rodziców mury Zespołu Szkół nr 1, to coś więcej niż
tylko placówka oświatowa. - Jestem wręcz zbudowany
atmosferą, wiedzą, zaangażowaniem i opór tej władzy
nas po prostu przeraża - stwierdza Eugeniusz Mikołajczyk.

Gwóźdź, który zabrał nam dziecko

Władza opiera się działaniu szkoły od trzech lat. Chce
połączyć ją z inną szkołą specjalną.
Ale dla takich dzieci jak jedenastoletnia Wiktoria zmiana
może oznaczać, że żmudną terapię trzeba będzie prowadzić
od początku. - Ważne jest to, co się z dziećmi robiło,
zaczyna się terapię z dziećmi, prowadzi ją wiele lat
dostosowując metody do poziomu dzieci i to zostaje
przerwane - uważa Bogumiła Sikorska, dyrektor Zespołu
Szkół nr 1.
To jedyna szkoła w Chorzowie z klasami dla dzieci
autystycznych. I jedyna, w której działanie tak zaangażowali
się rodzice.
Jak mówi Mariola Dembska wielokrotnie próbowali
przekonać radnych ugrupowania rządzącego. - Oni po
prostu głosują jak jeden mąż, tam nie ma uczuć ani nic,
jak prezydent powie, że rękę dźwignąć to dźwignąć denerwuje się Dembska.
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O tym czy szkoły zostaną połączone zadecyduje śląski
kurator oświaty, do którego wniosek trafi już niebawem.
Wcześniej kuratorium dwa razy nie zgodziło się na
likwidację. Dlatego rodzice nie załamują rąk i chcą walczyć

Ale radni przekonują, że ręce dźwigają, bo tak będzie lepiej.
Dla dzieci - które uczyć się będą w nowszej i lepiej
wyposażonej szkole i dla miasta, które - na przeniesieniu
dzieci i likwidacji szkoły w tym miejscu - rocznie zaoszczędzi
850 tysięcy złotych. - Dzieci w jednej i drugiej szkole jest
tak mało, że jak je przeniesiemy na ulicę Dyrekcyjną to w
dalszym ciągu będzie to mała szkoła - wyjaśnia Joachim
Otte, zastępca prezydenta Chorzowa.
Decyzja zapadła mimo, że w walkę o utrzymanie szkoły
rodzice zyskali wpływowych sprzymierzeńców. - Zwracam
się do wysokiej rady z gorącym apelem o
niepodejmowanie destruktywnych działań mających na
celu likwidacje zespołu szkół numer jeden - oświadcza
Marek Plura, poseł PO.

Wraca temat szczepień...
Agnieszka, na co dzień tłumaczka, przyznaje, że jej młodsza
córka urodziła się nieco za późno i prawdopodobnie miała
problemy niedotlenienne, zaznaczając jednocześnie, że
dostała po urodzeniu maksymalną notę 10 punktów w skali
Apgar. Pierwszej szczepionce Di-Per-Te [przeciwko błonicy,
krztuścowi i tężcowi – przyp. MW] towarzyszył potworny
wrzask dziecka. – To był rozdzierający pisk, który jak
później wyczytałam w publikacjach medycznych, nazywa się
krzykiem neurologicznym – mówi Agnieszka. Dziecko
samoczynnie wygięło się do tyłu, a wieczorem podczas
kąpieli całe zsiniało, choć w domu było ciepło. – Później
pojawiły się problemy motoryczne. – relacjonuje Agnieszka.
– Była opóźniona w raczkowaniu, a potem urwało jej się
guganie. Przestała wodzić za mną wzrokiem. Natychmiast
zauważyłam, że coś jest nie tak. Agnieszka skonsultowała
się ze specjalistami, którzy nie stwierdzili u jej córeczki
żadnych problemów. – Uważali mnie za neurotyczną matkę.
Było wiele komentarzy na temat: co powinnam zrobić, żeby
się wyluzować, albo co mój mąż powinien zrobić, żebym
przestała się przejmować – mówi z ironią Agnieszka,
dodając, że i tak została potraktowana delikatnie w
porównaniu z innymi przypadkami rodziców autystycznych
dzieci.
Bywało,
że
lekarze
podejrzewali
ich
o
wykorzystywanie seksualne dziecka, ponieważ „nie chciało
dać się dotknąć Po drugiej szczepionce Di-Per-Te
dziewczynka zaczęła unikać dźwięków i ekstremalnie
reagować na wszelkie bodźce sensoryczne. – Lubiła
nakładać sobie na głowę wiaderko lub siedzieć w
pudełku – mówi Agnieszka. – Nie odczuwała także
zimna. Kilka razy wyszła niepostrzeżenie z domu w
samej piżamie na śnieg, przeszła na koniec
podwórka i dopiero wtedy zaczęła krzyczeć, że jest
jej zimno.
Źródło:Onet.pl Dziecko 28.10.2008
Artykuł pt.:”Szczepić czy nie szczepić” .Marcin Wyrwał

Włącz się w dyskusję na temat szczepień w
serwisie Rodziceradza.pl
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Komunikacja alternatywna w
terapii osób z autyzmem.
Znaczenie żywienia w terapii
osób z autyzmem
Integracja sensoryczna - c.d.
Znaczenie ćwiczeń fizycznych
w terapii osób z autyzmem.
Aspekty prawne dot. autyzmu
Opracowanie indywidualnego
programu terapeutycznego dla
osoby z autyzmem.
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Zakończenie cyklu szkoleń, podsumowanie, dyskusja.
Rozdanie certyfikatów o ukończeniu kursu.
Terapia zajęciowa

GODZINY ZAJĘĆ 9.00 – 15.00
Wykładowcy: dr Jadwiga Reyman - psycholog, adiunkt w
Katedrze Psychologii i Rozwoju Człowieka na Uniwersytecie
Śląskim w Katowicach, dr n. med. Beata Kazek, dr nauk
med. Barbara Kalita, dr n. med. Piotr Gorczyca psychiatra,
mgr Małgorzata Brzozowska oligofrenopedagog, mgr Dorota
Palicka oligofrenopedagog, mgr Janusz Sordyl, mgr Elżbieta
Sobolewska - dyrektor Ośrodka w Kup/k. Opola - pedagog
specjalny, oligofrenopedagog, arteterapeuta.
Koordynatorem
tel.664023979
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Kraków, 27-29 listopada 2008
Międzynarodowa
konferencja
naukowa
Rain
Man
jest
wśród
nas
Współczesne formy pomocy osobom z autyzmem
w ujęciu systemowym
Celem tegorocznej konferencji jest wszechstronna
analiza związków zachodzących pomiędzy osobą z
autyzmem
a jej środowiskiem,
w ramach
następujących grup tematycznych:

•
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z
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mikrosystem (relacje jednostki z
rodziną)

•

Osoba z autyzmem a oddziaływania
mezosytemowe (np. relacje rodziny
i szkoły/ośrodka)
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Wpływ egzosystemu na rozwój i
funkcjonowanie osoby z autyzmem
(środowiska, których dziecko nie
jest bezpośrednim uczestnikiem np. miejsce pracy rodziców, relacje
pomiędzy instytucjami)
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Konferencja odbędzie się tradycyjnie w królewskim
mieście Krakowie, do którego serdecznie zapraszamy
wszystkich Państwa zainteresowanych problematyką
autyzmu. Mamy nadzieję, że nasze naukowe
spotkanie będzie okazją do interdyscyplinarnej
dyskusji naukowej, która przybliży nas do rozumienia
tego fenomenu.
Specjalna opłata dla rodziców, studentów i wolontariuszy 180 zł .
Program oraz zgłoszenia przez internetową stronę
rejestracyjną: http://www.ap.krakow.pl/psych/autyzm/
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Z ostatniej chwili...
Fundacja Milowy Krok wydała książkę nt. leczenia
autyzmu
amerykańskiej
lekarz
dr
Jaquelyn
McCandless "Dzieci z głodującymi mózgami". Jest to
poradnik głównie dla rodziców, ale też dla lekarzy,
jakie są najnowsze trendy w leczeniu autyzmu i co
można zrobić aby wspomóc medycznie nasze dzieci,
Są tu wyszczególnione i opisane różne biomedyczne
terapie, w zależności od domniemanych przyczyn
powstania autyzmu u konkretnego dziecka. Dr opisała
dokładne protokoły prowadzenia diet, podawania
suplementów, chelatacji, leczenia antywirusowego,
leczenia zaburzeń immunologicznych, leczenia w
komorach hiperbarycznych i wiele innych. Pani Dr jest
jednocześnie Babcią autystycznej dziewczynki i
prowadzi terapie medyczne dla innych dzieci. Książka
jest fascynująca. Jest to 3-cie wydanie w USA a w
Polsce pierwsze.
Na razie rozprowadzana tylko przez Fundację, aby
nie zwiększać niepotrzebnie ceny.
Jeśli zdecydujecie się Państwo na nabycie jej to
proszę przysłać dane do wysyłki a wpłatę uiścić na
konto Fundacji Milowy Krok.
Cena książki wynosi 70 zł + 10zł za przesyłkę
konto 39114019770000589640001001

