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Stowarzyszenie wygrało projekt na "Prowadzenie
działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia
mających na celu utrzymanie i poprawę zdrowia
mieszkańców Katowic oraz związanej z nim jakości
życia"
W ramach projektu zostaną zorganizowane
cykliczne warsztaty terapeutyczne dla rodziców
i szkolenia o zdrowym stylu życia oraz przede
wszystkim dodatkowa rehabilitacja!
Prosimy
o
zgłoszenie
się
na
adres:
cool_ewik@poczta.onet.pl przede wszystkim dzieci
z projektu "Profilaktyka i wczesna diagnoza
zaburzeń rozwoju ze spektrum autyzmu. Program
pilotażowy” - przeznaczonego dla mieszkańców
Katowic dla dzieci dotychczas niediagnozowanych.

Danuta Billewicz i Ewa Pasterczyk

RODZINNE DOMY OPIEKI NAD
NIEPEŁNOSPRAWNYMI
Kluby poparły nowelizację ustawy o
pomocy społecznej
Określenie, ile rodzin pod opieką może mieć
pracownik socjalny, możliwość tworzenia
rodzinnych
domów
opieki
nad
niepełnosprawnymi - to główne zmiany
zawarte w projekcie ustawy o pomocy
społecznej, który 4 stycznia podczas debaty
w
Sejmie
poparły
wszystkie
kluby
parlamentarne.

Projekt nowelizacji ustawy o pomocy społecznej
oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych
ze
środków
publicznych
wprowadza możliwość tworzenia rodzinnych
domów pomocy społecznej dla osób z

niepełnosprawnością.
Osoba lub rodzina
opiekująca
się
niepełnosprawnym
członkiem rodziny będzie mogła zająć się
także
innymi
osobami
z
niepełnosprawnością i otrzymywać na ten
cel środki z samorządu.
Zdaniem wnioskodawców, jest to rozwiązanie
korzystne dla wszystkich stron; niepełnosprawnym
umożliwia pobyt w warunkach zbliżonych do
rodzinnych, osobom opiekującym się nimi
umożliwia prowadzenie działalności gospodarczej,
a samorządom przynosi oszczędności. (…)
Projekt poparły wszystkie kluby parlamentarne.
Agnieszka Hanajczyk (PO) wskazała na zapisy,
aktywizację
pozwalające
na
skuteczniejszą
bezrobotnych. Waldemar Andzel (PiS) podkreślał,
że projekt zawiera zapisy korzystne dla
pracowników socjalnych. Mieczysław Kasprzak
(PSL) wyraził przekonanie, że zapisy ustawy będą
także korzystne dla podopiecznych ośrodków
pomocy społecznej. Bożena Kotkowska (SLD),
choć wyraziła w imieniu swojego klubu pozytywne
stanowisko, uznała, że podział ponoszenia
kosztów za pobyt w domu pomocy społecznej jest
na tyle niekorzystny dla bliskich pensjonariusza, że
może doprowadzić do pozostawania chorych w
domach, bez właściwej opieki, ponieważ opłaty za
DPS będą dla nich zbyt wygórowane. Koszty
ponoszą pensjonariusz, jego rodzina oraz gmina.
Wiceminister pracy i polityki społecznej Jarosław
Duda podkreślił, że rząd popiera projekt i wyraził
zadowolenie szczególnie z możliwości tworzenia
rodzinnych domów opieki nad niepełnosprawnymi.
W jego opinii jest to ważne dla rodziców, którzy
niepokoją się o przyszłość swoich dzieci. Ustawa
pozwoli im na zapewnienie właściwej, domowej
opieki. Odpowiadając na wątpliwości Kotkowskiej,
podkreślił, że sposób naliczania i podziału opłat za
pobyt w DPS został określony na miarę możliwości

gmin, które nie są w stanie ponosić go w
większym stopniu.
Z
powodu
zgłoszenia
poprawek
skierowano ponownie do komisji
społecznej i rodziny.

projekt
polityki

Autor: Agata Kwiatkowska (PAP), 2011-01-05,
zaczerpnięto ze strony www.dzieci.org.pl wątek
“Autyzm po 18-tce”. (L.B.)

ZAPROSZENIE NA BEZPŁATNE
KONSULTACJE
Pro
Comunications
Gabinet
Terapii
i Rozwoju Katowice ul Bieszczadzka 13 a
zaprasza w dniu 4 lutego 2011r od godz 13.00 20.00 na bezpłatne badania i konsultacje ze
specjalistami pracującymi w naszym gabinecie.
W celu umówienia spotkania prosimy o kontakt:
-Badanie uwagi i lateralizacji słuchowej, Treningi
słuchowe metodą Tomatisa, terapia mowy metodą
Tomatisa mgr Agnieszka Nowińska tel. 601290441
-Konsultacje z psychologiem dla dzieci, młodzieży
i dorosłych oraz neuroterapeutą Biofeedback mgr
Hanna
Gawonicz
–
tel.
504086744
-Konsultacje z pedagogiem dla dzieci i młodzieży,
neuroterapeutą Biofeedback, oraz przesiewowe
badanie wzroku platformą zmysłów dla dzieci 5
i 6-letnich – mgr Elżbieta Kuś tel. 501966505
-Konsultacje neurologopedyczne i logopedyczne
mgr
Marzena
Myśliwczyk
tel.508143800
-Zajęcia pokazowe: Play Attention, Gimnastyka
mózgu
P. Dennisona, warsztaty Baby-Signs
mgr
Marzena
Olchowy
tel.
509820438
-Konsultacje
psychologiczne
dla
dzieci
przejawiających
zaburzenia
emocjonalne,
zaburzenia
zachowania,
zaburzenia
psychosomatyczne, trudności w kontaktach z

rówieśnikami
502531540

mgr

Gertruda

Olszewska

tel.

10 PRZYKAZAŃ DLA DZIADKÓW
Twój wnuk ma autyzm! Co powinienem
widzieć i o czym pamiętać?
Dziadku i Babciu!
Po pierwsze. Mówcie do mnie prostym,
niedziecinnym językiem. Mam problemy z
rozumieniem mowy, dlatego mówcie do mnie
używając prostych i krótkich zdań. Najlepiej
mówcie używając tych samych słów i zwrotów
„Daj rękę”. „Idziemy na spacer”.
Po drugie. Przytulanie i buziaki. To nie jest
moja mocna strona. Sami mnie tego nauczcie, ja
pierwszy nie przyjdę Was pocałować. Może nie
lubię słodkich buziaków, a wolę mocne dociskanie
i podrzucanie do góry? Sprawdźcie! Ze mną trzeba
ciągle próbować i dać mi czas żebym się oswoił z
nowymi rzeczami i się ich nauczył. Bądźcie
cierpliwi.
Po trzecie. Lubię rutynę. W niej czuję się
bezpieczny. Kiedy w kółko robię te same rzeczy,
nie martwcie się. Lubię chodzić stałymi trasami,
bo je znam Lubię powtarzać pewne czynności w
ten sam sposób, bo wtedy wiem o co chodzi i
umiem sobie z nimi poradzić. Uczę się krok po
kroku. Kiedy lepiej zrozumiem ten świat, to będę
gotowy na nowe zwyczaje.
Po czwarte. Zabawki! To jest problem, bo
trudno mi coś kupić, czy umiałbym się bawić, z
czego bym był zadowolony. Czasem sam nie wiem
co lubię: reklamy w telewizji, literki w komputerze,
koła w samochodach, ale czy to się nadaje na
prezenty? Zwykle cieszą mnie proste rzeczy: bańki
mydlane, skaczące żabki, migające światła latarki.
Trudno zgadnąć co mi się teraz spodoba. Ale
obserwujcie mnie, pytajcie rodziców i próbujecie.
Proszę!

Po
piąte.
Dziwne
zachowania.
Krzyki. Czasem zachowuję się dziwnie, ale to
dlatego, że rzeczy miłe dla innych mogą mnie
drażnić. Np. bolą mnie dźwięki, drażnią zapachy.
Źle się czuję, gdy wokół jest dużo ludzi i
zamieszanie. Wtedy krzyczę, bo jak pokazać
innym, że coś mi przeszkadza? Nie umiem tego
powiedzieć. Muszę się uczyć jak zmienić to
zachowanie, to nie jest łatwe, dlatego proszę Was
o cierpliwość!
Po szóste. Zasady. Pamiętajcie, że jestem
sprytny. Na pewno będę próbował, czy u Was
wolno rozrzucać zabawki, wyjadać cukier z
cukiernicy i robić inne rzeczy, których w domu mi
nie wolno. Bądźcie twardzi i nie dajcie się nabrać
że nic nie rozumiem. Ja tylko próbuję na co mi
pozwolicie.
Podobno
tak
robią
wszyscy
wnuczkowie?
po siódme. Dieta jest bardzo ważna. Dieta
nie leczy autyzmu, ale powoduje że będę
spokojniejszy i łatwiej mi będzie się z Wami bawić.
Dlatego nie dawajcie mi słodyczy, ani coca coli.
Zapytajcie rodziców, czy nie szkodzi mi mleko.
Może zamiast zwykłych ciasteczek dajcie mi takie
bezglutenowe. Też są smaczne.
Po ósme. Samodzielność. Uczcie mnie żebym
sam się ubierał, sam jadł i sprzątał po sobie. Mogę
przy Was udawać że nie umiem, nie mogę, źle się
czuję. Pamiętajcie: jestem sprytny! Wyręczając
mnie uczycie mnie bezradności.
Po dziewiąte. Jesteście ważni. Z Wami czuję
się silniejszy i moi rodzice też. Potrzebuję innych
osób. Tylko pomoc innych pomoże mi oswoić ten
świat
I po dziesiąte. Mam autyzm. Mam też różne
talenty i umiejętności, które są ciekawsze niż moja
niepełnosprawność. Szukanie i rozwijanie ich we
mnie może sprawić, że z czasem mój autyzm nie
będzie już taki ważnyZaczerpnięto ze strony

Synapsis www.synapsis.waw.pl, nadesłała Ewa
Pasterczyk.

