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W NASZym KOlE

25-letnia historia Ośrodka jest 
nierozerwalnie związana 
z historią walki rodziców 

o prawa dla swoich dzieci oraz o ich god-
ne życie w społeczeństwie. 

W latach 80. poprzedniego stulecia dzieci 
i osoby niepełnosprawne żyły na marginesie spo-
łecznym, pozbawione były jakichkolwiek form po-
mocy i praw. W systemie komunistycznym osoby 
takie nie istniały, dla ówczesnych władz była to pa-
tologia społeczna, wstydliwy problem nie przysta-
jący do ustroju socjalistycznego. Dzieci zwalniane 
były z obowiązku szkolnego, nie miały dostępu do 
rehabilitacji i z konieczności przebywały w domu 
pod opieką rodziców w izolacji społecznej; taki 
sam los spotykał osoby dorosłe. Dzisiaj młodym 
ludziom, młodym rodzicom trudno jest wyobrazić 
sobie warunki życia w tamtych czasach.

Trudno jest w kilku zdaniach opisać trudy i dzia-
łania podejmowane przez rodziców, którzy nie go-
dzili się z tą sytuacją; nieskończona ilość wydep-
tanych ścieżek, rozmów z ówczesnymi władzami, 
próśb o minimum działań dla osób najbardziej 
poszkodowanych. W końcu determinacja wielu 
rodziców zwyciężyła i w Krośnie zostały zrealizo-
wane marzenia o powstaniu placówki, a następnie 
marzenia o tym, aby ta placówka jak najlepiej słu-
żyła ich dzieciom.

Aby zrealizować swoje pragnienia, rodzice po-
czątkowo założyli Fundację Solidarni na Rzecz 
Dzieci Niepełnosprawnych. Jej Fundatorami byli: 
Państwo Zborowscy, Wojnarowie, Kozerowie 
i Janochowie. Działalność Fundacji wspierało 
wielu ludzi będących autorytetami społecznymi, 
samorządowymi, zawodowymi. Dzięki temu, po 

Z histORii OśROdKa RehabilitacyjnO 
edUKacyjnO WychOWaWcZegO

długich staraniach, wydeptaniu wielu 
ścieżek, pukaniu do różnych drzwi od-
nieśliśmy sukces i 1 kwietnia 1990 roku 
w dwóch pomieszczeniach żłobka roz-

począł działalność dzienny oddział szpi-
tala krośnieńskiego, jako placówka dla 10 

dzieci niepełnosprawnych. Z czasem utworzony 
oddział rozrastał się, gdyż dzieci stale przybywało, 
i w 1991 roku przy wsparciu Wojewódzkiego Ze-
społu Pomocy Społecznej został on przekształcony 
w Ośrodek Rehabilitacyjno Adaptacyjny. Następ-
nie władze miasta Krosna przekazały nam w nie-
odpłatne użytkowanie cały budynek po żłobku. 
Ciągle borykaliśmy się z kłopotami finansowymi; 
aby utrzymać budynek, zatrudnić kadrę potrzebne 
było stałe źródło finansowania.

W tym czasie w całej Polsce szybko rozwijał się 
ruch rodziców dzieci z upośledzeniem umysłowym 
skupionych od lat w Kołach Pomocy Dzieciom 
Specjalnej Troski. Ruch ten usamodzielnił się po 
przemianach ustrojowych w Polsce; w związku 
z możliwościami, jakie dała ustawa o stowarzy-
szeniach zarejestrowana została samodzielna or-
ganizacja Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
z Upośledzeniem Umysłowym. W Krośnie, w koń-
cu roku 1991 zostało zarejestrowane Koło tereno-
we PSOUU, a po uzyskaniu osobowości prawnej 
Koło przejęło prowadzenie Ośrodka. Wówczas do-
piero możliwe było stałe finansowanie 
tej placówki. PSOUU jako ogólno-
polska organizacja stale walczy 
o zmiany w prawie, o prawa 
dla osób z niepełnosprawnoś-
cią intelektualną. W 1997 roku 
wywalczyliśmy zmiany zapi-

Szanowni Państwo,
członkowie Stowarzyszenia, 

przyjaciele, pracownicy OREW!

dyREKtOR 
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JANOchA

hIStORIA OREW



5

sów w ustawie oświatowej, które każdemu dzie-
cku gwarantują realizację obowiązku szkolnego. 
Dzisiaj każde dziecko, nawet najbardziej niepeł-
nosprawne, ma prawo do edukacji. Nasz Ośrodek 
korzysta z tych praw i również zapewnia swoim 
uczniom realizację obowiązku szkolnego i obo-
wiązku nauki.

25 lat funkcjonowania Ośrodka to okres ciągłego 
poszukiwania najlepszych rozwiązań edukacyjnych, 
najlepszych metod pracy, dbania o stałą poprawę 
bazy lokalowej, specjalistycznego wyposażenia, 
a co najważniejsze zatrudnienia specjalistycznej 
kadry doskonale przygotowanej do pracy - bo lu-
dzie są najważniejszym ogniwem funkcjonowania 
naszej placówki. Mogę dzisiaj z dumą powiedzieć, 
że Ośrodek działa na najwyższym, europejskim po-
ziomie, spełnia wszystkie standardy.

Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wycho-
wawczy jest specjalistyczną placówką, ale rów-
nież, co jest dla naszych wychowanków i rodziców 
bardzo ważne, jest dla nich drugim domem, gdzie 
znajdują serdecznych ludzi, czują się bezpiecznie 
i mają zapewnione wszystkie potrzeby. 

Bardzo ważnym zadaniem Ośrodka jest nie tylko 
przygotowanie dzieci i młodzieży do samodzielne-
go życia, ale także kształtowanie w społeczeństwie 
właściwych postaw i zachowań sprzyjających in-
tegracji. Jako placówka staramy się podejmować 
działania zmierzające do integracji społecznej na-
szych wychowanków, a także działania zmierza-
jące do likwidacji stereotypów i uprzedzeń funk-
cjonujących w społeczeństwie, które często wyni-
kają z nieznajomości osób z niepełnosprawnością 
intelektualną. Działania Ośrodka realizowane są 
zgodnie z misją i celami Polskiego Stowarzysze-
nia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 
- ogólnopolskiej organizacji skupiającej rodziców 
i przyjaciół osób z niepełnosprawnością intelektu-
alną.

Nasze Stowarzyszenie od ponad 50. lat walczy 
o prawa osób najbardziej pokrzywdzonych przez 
los. Mamy nadzieję, że dzięki ratyfikacji Kon-
wencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych 
proces ten będzie przebiegał sprawniej. Naturalną 

konsekwencją ratyfikacji Konwencji jest zmiana 
naszego prawa, a tym samym terminologii i na-
zewnictwa, a także, co najważniejsze, stworzenie 
osobom z niepełnosprawnością intelektualną wa-
runków do pełnego uczestnictwa w życiu społecz-
nym, warunków takich samych, jakie dostępne są 
wszystkim ludziom. Dlatego też najwyższa władza 
Stowarzyszenia (Zgromadzenie Elektorów) pod-
jęła uchwałę, by używany dotychczas w nazwie 
Stowarzyszenia termin „upośledzenie umysłowe” 
zastąpić terminem „niepełnosprawność intelektu-
alna” i zmienić nazwę naszej organizacji na Pol-
skie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełno-
sprawnością Intelektualną. Obecnie trwa proces 
rejestracji zmian w sądzie.

Głęboko wierzę w to, że zmiana nazewnictwa 
przyczyni się do upowszechniania modelu spo-
łecznego postrzegania niepełnosprawności, we-
dług którego trudności w funkcjonowaniu nie za-
leżą tylko od dysfunkcji organizmu, lecz również 
barier, na jakie napotyka osoba z niepełnospraw-
nością w swoim życiu; są to m.in. bariery fizyczne, 
prawne, mentalne, związane z postawami społecz-
nymi. Niepełnosprawność nie jest chorobą, jest 
to utrudnienie w funkcjonowaniu, dlatego osoby 
z niepełnosprawnością powinny otrzymać odpo-
wiednie wsparcie, które będzie likwidowało te 
bariery i jest to zadanie dla całego społeczeństwa. 
Zmiana terminologii jest jednym z elementów re-
alizacji modelu społecznego, który tysiącom osób 
daje nadzieję na jeszcze lepsze, godne i szczęśliwe 
życie. Dla naszego Ośrodka jest to też bardzo waż-
ne wyzwanie na następne lata działalności.

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim rodzi-
com, którzy na co dzień angażują się w prace 
Ośrodka i naszego Stowarzyszenia, członkom 
Zarządu Koła obecnej i poprzednich kadencji, 
a także profesjonalistom i pracownikom, za 
wieloletnią pracę i wspieranie działań rodziców. 
Tylko wspólnymi siłami mogliśmy osiągnąć 
sukces. Wszystkim życzę wytrwałości w dalszej 
pracy i wielu kolejnych sukcesów, które będą 
jak najlepiej służyły dzieciom i młodzieży z nie-
pełnosprawnością  intelektualną.

Z hIStORII OŚROdKA REhABIlItAcyJNO-EduKAcyJNO-WychOWAWcZEGO

„ Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy jest specjalistycz-
ną placówką, ale również, co jest dla naszych wychowanków i rodziców 
bardzo ważne, jest dla nich drugim domem, gdzie znajdują serdecznych 
ludzi, czują się bezpiecznie i mają zapewnione wszystkie potrzeby
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trochę statystyki…

Ćwierć wieku funkcjonowania placów-
ki to spory okres czasu, obfitujący 
w różnorodne wydarzenia. Spisane 

one zostały na stronicach kilku kronik; 
trudno je tu wszystkie przypomnieć. Z oka-
zji srebrnego jubileuszu policzyliśmy dla Was 
niektóre z naszych działań.

Przez 25 lat wychowankowie OREW brali udział 
w 31 wycieczkach; odwiedzili takie miejscowości 
jak: Warszawa, Kraków, Bolestraszyce, Często-
chowa, Wadowice, Svidnik, Rzeszów, Trzcinica, 
Sandomierz, Sanok, Łańcut, Dukla, Żarnowiec, 
Barwinek, Zyndranowa, Pustyny, Wola Kombor-
ska, Bóbrka, Bochnia, Strzyżów, Iwonicz Zdrój, 
Rymanów Zdrój. 

Wzięli udział w 10 ogólnopolskich i regio-
nalnych konkursach plastycznych; wiele prac 
naszych wychowanków zdobywało najwyższe 
miejsca. Wykazywaliśmy się również w sporcie; 
uczniowie OREW brali udział w 13 olimpiadach 
sportowych. 

Uczestniczyliśmy w 17 lekcjach muzealnych 
poznając zabytki Krosna. Odwiedziliśmy 13 mu-
zeów: Muzeum Rzemiosła w Krośnie, Muzeum 
w Krasiczynie, w Bóbrce, w Miejscu Piastowym, 
Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, Mu-

zeum Karpacka Troja, Muzeum Dobranocek 
w Rzeszowie, Muzeum Jana Pawła II w Wa-
dowicach, Muzeum w Krempnej, Muzeum 
Podkarpackie, Muzeum Misyjne i Muzeum 

Motoryzacji w Krośnie, Muzeum w Dukli. 
Przez te wszystkie lata udzielaliśmy się również 

artystycznie. Nasza grupa teatralna „Mała Scena” 
kilka razy w roku wystawia piękne przedstawie-
nia dla wychowanków, rodziców oraz zaproszo-
nych Gości. W tym czasie 6 razy wzięła udział 
w Przeglądzie Teatrów Amatorskich „Michalina-
lia”. Występowała również 5 razy w Przeglądzie 
Widowisk Bożonarodzeniowych „Kolęda płynie 
z wysokości”, na których zdobywaliśmy najwyż-
sze miejsca. 

Przez te lata dzieci i młodzież z naszego ośrod-
ka uczestniczyli w 8. obchodach Dnia Godności 
Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną. 
Odbyło się również 13 rejsów integracyjnych 
w Polańczyku, gdzie wychowankowie wraz z ro-
dzicami mogli odpocząć i miło spędzić czas pły-
wając żaglówkami po jeziorze solińskim. 

Czterokrotnie odbyła się I Komunia Świę-
ta w Kościele p.w. Ducha Świętego w Krośnie. 
Uczestniczyliśmy w wielu mszach świętych i in-
nych nabożeństwach.

Jubileusz Ośrodka

uROdZINy

ANNA 
KASZuBA

WIOlEttA 
BłAż

mSZA ŚWIętA

W roku 2015 Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wy-
chowawczy w Krośnie obchodzi jubileusz 25-lecia. To tak 
jakby człowiek miał urodziny i kończył 25 lat. 11 paździer-
nika 2015 roku odbyło się huczne przyjęcie. 

W kościele Ducha Świętego w Krośnie nasz katecheta, 
ksiądz Wojciech odprawił uroczystą mszę świętą. Modlili-
śmy się za wszystkich wychowanków, rodziców i pracow-
ników.
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dyREKtOR

ŚPIEWAć

Następnie odbyło się spotkanie 
w Szkole Muzycznej. Przyszło wielu 
gości: politycy, dawni i obecni ucz-
niowie OREW, rodzice, pracownicy, 
mieszkańcy Krosna.

Pani Dyrektor Joanna Janocha powitała wszystkich i opo-
wiedziała historię powstania ośrodka oraz jak ośrodek pra-
cuje dzisiaj.

25 lAt OŚROdKA
REhABIlItAcyJNO 

EduKAcyJNO 
WychOWAWcZEGO

Wyświetlono prezentację multime-
dialną w formie zdjęć przedstawia-
jącą ciekawe wydarzenia z życia 
ośrodka. 

Mateusz, Grzegorz, Rafał i Ad-
rian zatańczyli układ z parasola-
mi „Deszczowa piosenka”. Występ 
uczniów OREW bardzo podobał się 
publiczności.

Anna Kamalska – piosenkarka i nauczycielka śpiewu - po-
prowadziła koncert muzyczny. Jej uczennice zaśpiewały 
piękne piosenki po polsku i po angielsku. 
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Z okazji urodzin ośrodka były tez 
życzenia. Panie Dyrektorki otrzy-
mały kwiaty od pracowników i rodzi-
ców.

Na salę wjechał ogromny tort uro-
dzinowy. Wszyscy odśpiewali „Sto 
lat” Pani Dyrektor ukroiła pierwszy 
kawałek tortu i zaprosiła wszystkich 
na poczęstunek.

Goście jedli tort, pili kawę, rozma-
wiali, oglądali wystawę zdjęć i prac 
plastycznych. Niedzielne popołudnie 
upłynęło w miłej i przyjemnej atmo-
sferze.

Pani Anna sama też zaśpiewała 
swoje utwory. Zadowolona publicz-
ność kołysała się, klaskała i świet-
nie się bawiła.
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Często ludzie marzą, by być bogatymi. 
Pieniądze są dużą pokusą nie tylko 
dla dzieci, ale także wielkim magne-

sem dla dorosłych. W każdym prawie fil-
mie z powodu pieniędzy giną ludzie. Wielu 
osobom pieniądze zasłaniają drugiego czło-
wieka.

W dzisiejszą niedzielę Pan Jezus przypomina 
nam, że pieniądze są potrzebne do życia. Cieszy 
się, kiedy nam ich nie brakuje. Przestrzega jednak, 
by pieniądze nie były jedynym celem naszego ży-
cia. Pieniądze i wszystkie dobra materialne, tzn. 
jedzenie, ubranie, meble, pojazdy itd. – mają słu-
żyć nie tylko nam, ale także innym ludziom. Mu-
simy umieć dzielić się z drugim człowiekiem tym, 
co posiadamy. Powinniśmy zauważyć potrzeby 
drugiego człowieka i, o ile to możliwe, przycho-
dzić mu z pomocą. Jezus przypomina także, że są 
ważniejsze wartości od czysto materialnych, np. 
służba drugiemu człowiekowi. To słowo „służba” 
czasem nam się źle kojarzy, ale to posługa miłości. 
Wzorem wszelkiej służby jako pomocy drugiemu 
człowiekowi jest Jezus. 

Przykładem służby jest wspomniany dzisiaj 
z racji Dnia Papieskiego św. Jan Paweł II. To, że 
dzisiejszy jubileusz świętujemy w dniu jego wspo-
mnienia jest wielkim znakiem. To nie przypadek, 
lecz fakt, który mówi nam o tym, że św. Jan Paweł 
II jest też szczególnym patronem naszej placów-
ki. To właśnie On jest szczególnym przykładem 
służby, nie trzeba nam dużo o tym mówić. Wszy-
scy pamiętamy w jaki sposób, z jakim oddaniem 
służył drugiemu człowiekowi, szczególnie najbar-
dziej potrzebującemu. 

Przykładem służby, szczególnie najbardziej cier-
piącym, chorym jest nasz Ośrodek. To już 25 lat tej 
służby z pomocą Bożą i ludzką. Patronuje nam św. 
Michał Archanioł, patron parafii, na terenie której 
znajduje się placówka. On właśnie - św. Michał - 
słysząc bluźniercze, pełne pychy, samowystarczal-
ności słowa Lucyfera - przywódcy szatanów, które 
brzmią: „nie będę służył” odpowiedział gromkim 
hasłem „Któż Jak Bóg”, czyli Bóg najważniejszy. 
I dla Niego ma być cała służba. I ze względu na 
Niego pomoc ludziom, przede wszystkim najbar-

Kazanie wygłoszone podczas 
mszy Świętej z okazji jubileuszu 25-lecia 
Ośrodka w dniu 11 października 2015 r.

dziej potrzebującym wsparcia. 
Starajmy się tę misję realizować - wszy-

scy tworzący Ośrodek. Poszczególni ka-
płani służyli Ośrodkowi poprzez lata, jako 

rycerze św. Michała Archanioła oraz ducho-
wi synowie błogosławionego Bronisława Mar-

kiewicza, który swe życie poświęcił dzieciom oraz 
młodzieży. Posługuje w Ośrodku z całym odda-
niem Dyrekcja już od 25 lat razem z innymi osoba-
mi odpowiedzialnymi za prowadzenie placówki. 

Szczególnym przykładem służby są rodzice. 
Kochani Rodzice! Wasza troska razem z innymi 
członkami rodziny trwa od urodzenia dziecka aż do 
końca. Sami doświadczacie, jak trudna to posługa. 
Jakiego wymaga poświęcenia i samozaparcia.

Pomagają wam wszyscy pracownicy Ośrodka - 
nauczyciele, opiekunowie, wychowawcy, rehabili-
tanci, a także przyjaciele, dobroczyńcy, wolontariu-
sze i wielu innych. Wszyscy jesteśmy im wdzięczni 
za ich służbę, w której nie patrzą na swoje korzyści, 
lecz na dobro drugiego człowieka, nad którym sta-
rają się pochylać z wielką miłością.

Pamiętamy dzisiaj także o tych wychowankach, 
rodzicach i pracownikach, którzy już odeszli 
z tego świata i cieszą się wieczną nagrodą. Naj-
większą nagrodą tu na ziemi - dla nas wszystkich, 
tworzących Ośrodek - jest właśnie służba dzie-
ciom i młodzieży. To oni, to Wy drogie dzieci oraz 
droga młodzieży, jesteście naszym, zaraz po Panu 
największym skarbem. W Was pragniemy widzieć 
zawsze Boga. Przecież to Pan Jezus utożsamiał się 
z osobami najbardziej pokrzywdzonymi przez los: 
„Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniej-
szych, mnieście uczynili” – powiedział i mówi 
przez wieki Jezus Chrystus. 

To wielka łaska służyć w dzieciach i młodzieży 
samemu Bogu. To wielka radość. Jak wiele utra-
cilibyśmy, gdybyśmy nie mieli kontaktu z dzieć-
mi i młodzieżą z naszego Ośrodka. Dlatego prag-
niemy dzisiaj przede wszystkim dziękować za 25 
lat służby dzieciom oraz młodzieży w imię Boga. 
I pragniemy prosić z wielką wiarą dobrego Pana, 
aby nam błogosławił, by nadal czuwał nad tym 
Bożym dziełem, by nasz Ośrodek mógł świętować 
jeszcze wiele jubileuszów i rocznic. Amen.

KS. WOJcIEch 
SZymAńSKI 

cSmA

KAZANIE
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W NASZym KOlE

Ośrodek Rehabilitacyjno Eduka-
cyjno Wychowawczy w Kroś-
nie od 25 lat prowadzony jest 

przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz 
Osób z Upośledzeniem Umysłowym 
Koło w Krośnie. Misją Ośrodka jest dą-
żenie do wszechstronnego rozwoju ucznia 
z niepełnosprawnością intelektualną oraz przygo-
towanie go do życia w społeczeństwie na miarę 
indywidualnych możliwości.

Każde dziecko w Polsce ma prawo do nauki. 
Dzieci niepełnosprawne powinny otrzymać kom-
pleksową wielospecjalistyczną pomoc, a rodziny 
odpowiednie wsparcie - tak stanowi nasze prawo. 
Nasz Ośrodek jest ofertą dla dzieci i młodzieży, 
które w systemie oświaty nie znajdują swojego 
miejsca, którym szkoły oferują jedynie nauczanie 
indywidualne. Ośrodek umożliwia opuszczenie 
czterech ścian domu rodzinnego, kontakt z rówieś-
nikami i szerszym środowiskiem, pracę w grupie, 
korzystanie ze specjalistycznej wielodyscyplinar-
nej pomocy specjalistów, udział w różnorodnych 
zajęciach, uczestnictwo w życiu społeczności lo-
kalnej. Każde dziecko otrzymuje diagnozę, skoor-
dynowany program, terapię i rehabilitację, a także 
w razie potrzeby opiekę i pielęgnację. 

W całym procesie terapii ważnymi i niezastąpio-
nymi współpracownikami specjalistów są rodzice 
dziecka. Dobra współpraca z rodzicami jest pod-
stawą sukcesów edukacyjnych i terapeutycznych 
dziecka. Podejmujemy również działania mające 
wspierać rodzinę i pomagać jej pokonywać prob-
lemy codziennego życia. Prowadzimy szkolenia, 
instruktaże dotyczące pracy merytorycznej z dzie-
ckiem niepełnosprawnym intelektualnie, poradni-
ctwo socjalne i prawne, treningi mieszkalnictwa, 
świetlicę terapeutyczną oraz grupę wsparcia.

Aktualnie na zajęcia uczęszcza 74 wychowan-
ków z Krosna i ościennych gmin: Haczów, Iwonicz 
Zdrój, Miejsce Piastowe, Dukla, Chorkówka, Jed-
licze, Tarnowiec, Dębowiec, Jasło, Brzostek, Wo-
jaszówka, Frysztak, Niebylec, Jasienica Rosielna, 

OReW dZisiaj

Wizytówka Ośrodka

Krościenko Wyżne, Korczyna. Wychowan-
kowie dowożeni są do Ośrodka samocho-
dami dostosowanymi do przewozu osób 
niepełnosprawnych. Dowóz finansowany 

jest przez gminy z terenu zamieszkania 
dziecka. Placówka czynna jest 11 miesięcy 

w roku od poniedziałku do piątku w godzinach od 
6:30 do 16:00.

Do Ośrodka uczęszczają dzieci i młodzież w wie-
ku 3 - 25 lat z niepełnosprawnością intelektualną 
w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim 
ze sprzężoną niepełnosprawnością: Mózgowe Po-
rażenie Dziecięce, Zespół Downa, Autyzm, ze-
społy genetyczne. Nad rozwojem podopiecznych 
czuwa wysoko wykwalifikowana i twórcza kadra. 
Kładziemy nacisk na wielokierunkowy rozwój 
wychowanków. Jesteśmy otwarci na współpracę.

Stosujemy nowoczesne metody pracy, zapew-
niamy realizację wczesnego wspomagania roz-
woju, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. 
Kładziemy duży nacisk na rozwój samodzielności 
i uspołecznienia. Rozwijamy komunikację werbal-
ną i pozawerbalną wykorzystując metody alterna-
tywne takie jak: symbole PCS, gesty MAKATON, 
mowę ciała. Naszym atutem są grupy liczące nie 
więcej niż 4-5 osób oraz zindywidualizowane 
podejście do każdego wychowanka. Podopieczni 
mają zapewnione poczucie bezpieczeństwa, a mi-
ła, przyjazna atmosfera sprzyja rozwojowi psy-
chospołecznemu. 

Świadczymy usługi w zakresie rehabilitacji 
medycznej. Proces rehabilitacji odbywa się we 
współpracy z rodzicami i pod nadzorem lekarza 
specjalisty. Dysponujemy doskonałą bazą lokalo-
wą, dobrze wyposażoną w specjalistyczny i no-
woczesny sprzęt. W pracy wykorzystujemy naj-
nowszą wiedzę medyczną, prowadzimy terapię 
według koncepcji NDT – Bobath, PNF, Integracji 
Sensorycznej. Nasi pacjenci korzystają z szerokiej 
gamy zabiegów z zakresu fizjoterapii, fizykotera-
pii i hydroterapii. Posiadamy nowoczesne wanny 
do kąpieli wirowych kończyn oraz hydroterapeu-

dyREKtOR 
OREW  

JOANNA 
JANOchA
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tyczną wannę do masażu wodnego. Służymy radą 
i pomocą w doborze sprzętu rehabilitacyjnego uła-
twiającego funkcjonowanie osób niepełnospraw-
nych w życiu codziennym. Każde nasze zajęcia 
są radosnym wydarzeniem. Nasi terapeuci to nie 
szkolni nauczyciele, to specjaliści którzy potrafią 
nawiązać nić porozumienia i zamieniają trudne 
ćwiczenia w ciekawą przygodę, jednocześnie za-
pewniając realizację programu, i co najważniejsze 

- postępy w rozwoju dziecka.
Współpracujemy z placówkami oświatowymi 

i instytucjami publicznymi. Umożliwiamy odby-
wanie praktyk studentom, swoją pomocą wspiera-
ją nas młodzi i energiczni wolontariusze.

Oferowana przez nas edukacja, terapia, rehabi-
litacja, opieka, dowóz, wyżywienie, konsultacje 
z lekarzem są bezpłatne.

25 lat działalności Ośrodka to 
nieustanne doskonalenie 
metod, form i organizacji 

pracy, by uzyskać najwyższe standar-
dy funkcjonowania placówki. Powinni-
śmy wszakże spełniać wymagania stawia-
ne nam zarówno przez polskie prawo oświatowe, 
Narodowy Fundusz Zdrowia, jak i przepisy mię-
dzynarodowe, m. in. Konwencję o Prawach Osób 
Niepełnosprawnych. 

W sierpniu bieżącego roku nasza placówka zo-
stała poddana kontroli prowadzonej przez wizyta-
torów ds. ewaluacji z Podkarpackiego Kuratorium 
Oświaty. Badaniem objęto 21 nauczycieli (ankieta 
i wywiady grupowe), 68 rodziców (ankieta i wy-
wiad grupowy). Przeprowadzono wywiad indy-
widualny z dyrektorem placówki, grupowy z pra-
cownikami niepedagogicznymi, a także obserwa-
cję placówki i analizę dokumentacji. Przedmiotem 
ewaluacji problemowej były następujące obszary: 
Placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowa-
ną na rozwój wychowanków, Placówka w plano-
waniu pracy uwzględnia wnioski z analiz badań 
zewnętrznych i wewnętrznych. Ewaluacja miała 
na celu ustalenie poziomu spełniania wymagań 
zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 07.10.2009 wraz ze zmianami 
z dnia 10.05.2013 r. 

W efekcie ewaluacji otrzymaliśmy w każdym 
badanym obszarze Poziom A oznaczający bar-
dzo wysoki stopień wypełniania wymagania 
przez placówkę. 

Wnioski z przeprowadzonej ewaluacji:
Realizacja koncepcji pracy placówki zapewnia 

Ewaluacja pracy Ośrodka

wszechstronne wsparcie indywidualnego 
rozwoju i osiąganie sukcesów przez dzieci 
na miarę ich możliwości oraz przygotowuje 
wychowanków ośrodka do dorosłego życia.
Rodzice aktywnie uczestniczą w opraco-

waniu, modyfikowaniu i wdrażaniu koncepcji 
pracy placówki, uzyskują wsparcie swoich działań 
ze strony pracowników, co przyczynia się do in-
tegracji społeczności ośrodka i umacnia więzi ze 
środowiskiem.

Placówka współpracuje z partnerami w środowi-
sku lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i mię-
dzynarodowym, co przynosi wzajemne korzyści 
i przekłada się na wzrost efektywności działań 
rewalidacyjno-wychowawczych i edukacyjno-te-
rapeutycznych.

Pracownicy merytoryczni konsekwentnie poszu-
kują nowych metod, form i technik pracy z wy-
chowankami, monitorują realizację programów, 
wymieniają doświadczenia z partnerami w kraju 
i za granicą, rozpowszechniają wiedzę na temat 
niepełnosprawności, w celu zaspokojenia potrzeb 
i wspierania wychowanków w ich wszechstron-
nym rozwoju.

W ośrodku wypracowano systemowe rozwiąza-
nia w zakresie prowadzenia różnorodnych badań 
oraz wykorzystywania ich wyników do wdrażania 
użytecznych działań, wpływających na rozwój 
wychowanków i placówki.

Wyniki ewaluacji wskazują, że placówka funk-
cjonuje na bardzo wysokim poziomie; chcemy 
kontynuować podejmowane dotychczas działania, 
systematycznie je udoskonalać, aby jeszcze lepiej 
wypełniać misję Ośrodka. 

Z-cA 
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W NASZym KOlE

W Ośrodku funkcjonuje 17 zespo-
łów rewalidacyjno – wycho-
wawczych dla wychowanków 

z głęboką niepełnosprawnością intelek-
tualną i 2 oddziały edukacyjno – terapeu-
tyczne dla uczniów z niepełnosprawnością 
umiarkowaną i znaczną z dodatkowymi sprzęże-
niami. Podstawą terapii każdego z wychowanków 
jest indywidualny program dostosowany do moż-
liwości i potrzeb uczniów.

Podczas zajęć na swoich salach dzieci i mło-
dzież uczą się samoobsługi, zachowania w gru-
pie rówieśniczej, komunikowania się, doskonalą 
funkcje poznawcze, sprawność manualną i ru-
chową. Oprócz tych zajęć uczestniczą w indywi-
dualnej terapii psychologicznej, logopedycznej 
i rehabilitacji medycznej. Ponadto biorą udział 
w dodatkowych zajęciach rozwijających ich 
uzdolnienia i zainteresowania (muzyczno – ru-
chowych, plastycznych, teatralnych, sportowych, 
bajkoterapii, lekcjach muzealnych), w zajęciach 
sprzyjających usamodzielnieniu (gospodarstwo 
domowe, zajęcia z edukacji prozdrowotnej „Żyj-
my zdrowo”, sekcja porządkowa, Trening Miesz-

Zajęcia w Ośrodku

Fizjoterapia wczoraj i dziś

Z-cA 
dyREKtORA 

OREW 

ANNA SZERląG

kalnictwa, świetlica terapeutyczna) oraz 
zajęciach ogólnorozwojowych (zajęcia 
metodą W. Sherborne, metodą Dobrego 
Startu, Integracji Sensorycznej, dogote-

rapii). Dodatkowo wszyscy uczestniczą 
w katechezie.

Nasi wychowankowie uczestniczą w różno-
rodnych imprezach i uroczystościach. W każdym 
roku szkolnym, według kalendarza są to: Dzień 
Nauczyciela, Akademia z okazji Święta Odzyska-
nia Niepodległości, Andrzejki, Mikołajki, spotka-
nia wigilijne i opłatkowe, spowiedź i Msza Świę-
ta Bożonarodzeniowa, bal karnawałowy, Dzień 
Kobiet, spowiedź i Msza Święta Wielkanocna, 
Święcone Wielkanocne, Akademia z okazji Święta 
Konstytucji 3 Maja, Dzień Godności Osoby z Nie-
pełnosprawnością Intelektualną, Dzień Rodziny, 
Dzień Dziecka, Rejs w Polańczyku, zakończenie 
roku szkolnego połączone z Mszą Świętą. Podczas 
wspólnego świętowania czas uprzyjemnia nam 
ośrodkowa grupa teatralna „Mała Scena”.  

Tak bogata oferta sprzyja wszechstronnemu roz-
wojowi wychowanków i uatrakcyjnia im pobyt 
w placówce.

F
izjoterapia stanowi niezwykle ważny 
aspekt całego procesu rehabilitacji 
osób niepełnosprawnych.

Od pierwszych dni działalności 

Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wy-
chowawczego w Krośnie podopieczni mie-
li zapewnioną specjalistyczną opiekę fizjo-
terapeutów. Pani Alicja Kuczer – fizjotera-

peutka OREW – oddelegowana w styczniu 
1991 roku ze Szpitala Wojewódzkiego w Krośnie 
do pracy przy ul. Powstańców Śląskich wspomina: 
„oddział rehabilitacji dzieci został zorganizowany 
w jednej sali, wyposażonej tylko w materace, piłki 
i drabinki, w którym pracowało 3 fizjoterapeutów. 
W miarę rozwoju placówki, systematycznie wzbo-
gacano bazę sprzętową, jak i zwiększano zatrud-
nienie kadry specjalistów.” Z biegiem czasu zor-
ganizowana została niewielka sala gimnastyczna, 
gdzie fizjoterapeuci prowadzili ćwiczenia grupo-
we, a nauczyciele realizowali program z zakresu 

RENAtA 
JuchA
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kultury fizycznej. Usprawnianie indywidualne 
nadal odbywało się na jednej większej sali, gdzie 
jednoczenie przebywało nawet 8 pacjentów. 

W czerwcu 2009 roku oddział fizjoterapii prze-
niesiony został do nowo powstałego budynku 
Ośrodka. Dostaliśmy 4 gabinety do indywidualnej 
pracy z pacjentem, gabinet lekarski, profesjonalną 
pracownię fizykoterapii, gabinet masażu leczni-
czego, pokój fizjoterapeutów, a także znakomicie 
wyposażoną dużą salę do kinezyterapii i terapii 
metodą Integracji Sensorycznej.

Zagospodarowanie tak dużej przestrzeni znacz-
nie podniosło jakość i efektywność naszej pracy, 
zapewniając podopiecznym komfort, spokój i in-
tymność w czasie zabiegów i ćwiczeń. Znacznie 
ułatwiło również współpracę z rodzicami, a opie-
kunowie mają możliwość częściej brać udział 
w ćwiczeniach i instruktażach.

Sale zostały doskonale wyposażone w nowo-
czesny i specjalistyczny sprzęt, potrzebny do co-
dziennej rehabilitacji. Istotnym nabytkiem był 
profesjonalny zestaw do terapii metodą Integracji 
Sensorycznej. Ćwiczenia te uzupełniają fizjote-
rapię indywidualną oraz są formą relaksu dla na-
szych podopiecznych.

W 2011 roku nasza baza sprzętowa wzbogaciła 
się o wspaniałe automatyczne wanny do kąpieli 
wirowych. W terapii tej wykorzystuje się wpływ 
ciepłej wody oraz jej oddziaływanie mechaniczne 
na tkanki, związane z ruchami wirowymi. Powo-
duje to rozluźnienie tkanek, poprawę ukrwienia 
oraz łagodzenie bólu.

Wraz z rozwojem OREW systematycznie zwięk-
sza się kadra specjalistów, tak aby każdy wycho-
wanek miał zapewnioną codzienną rehabilitację 
leczniczą. Obecnie w placówce pracuje 8 fizjo-
terapeutów. Zajęcia usprawniające prowadzone 
są w formie indywidualnej pracy z pacjentem, 
z uwzględnieniem zaleceń lekarza specjalisty pani 
doktor Wandy Wilusz – Welz. Fizjoterapeuci pra-
cują kompleksowo, zgodnie z najnowocześniej-
szymi zaleceniami i standardami medycznymi. 

Nasza praca opiera się głównie na założeniach 
koncepcji neurorozwojowych NDT Bobath 
i PNF, terapii manualnej, kinezytapingu, 
metody SI. Główną część sesji terapeutycz-

nej stanowią ćwiczenia z kinezyterapii, pionizacja, 
przygotowanie i nauka czynności lokomocyjnych, 
a ich dopełnieniem są zabiegi z fizykoterapii, hy-
droterapii i masażu leczniczego. Z zabiegów fizy-
kalnych najczęściej stosujemy krioterapię, lasero-
terapię, światłolecznictwo, magnetoterapię, sono-
terapię i elektroterapię.

Uzupełnieniem zajęć indywidualnych są ćwicze-
nia ogólnousprawniające grupowe. W ramach tych 
zajęć odbywają się: gimnastyka korekcyjna, aero-
bik, elementy treningu siłowego, judo, lekkoatlety-
ki, nordic walking, zespołowe gry sportowe, takie 
jak unihokej, piłka nożna, piłka ręczna. Komfort 
zajęć sportowych poprawił się wraz z wybudowa-
niem nowej sali gimnastycznej w 2014 roku. 

Dyrektor systematycznie wyposaża Ośrodek 
w nowoczesny i funkcjonalny sprzęt rehabilita-
cyjny, który pomaga naszym podopiecznym w dą-
żeniu do możliwie maksymalnej sprawności i sa-
modzielności. Stan zdrowotny i fizyczny naszych 
pacjentów jest stale monitorowany przez wszyst-
kich specjalistów, a działania rehabilitacyjne są 
na bieżąco modyfikowane. Ściśle współpracuje-
my z nauczycielami, psychologami i logopedami 
ośrodka, wymieniając się spostrzeżeniami o wy-
chowankach; ze swej strony „podpowiadamy” np. 
jak pozycjonować dziecko podczas zajęć. 

Fizjoterapeuci pozostają również w ścisłej współ-
pracy z rodziną i opiekunami, służą radą i pomocą 
w rozwiązywaniu problemów dnia codziennego, 
pomagają dobrać odpowiedni sprzęt ortopedycz-
ny. Dla procesu usprawniania ruchowego bardzo 
ważna jest współpraca fizjoterapeuty z rodzicem 
dziecka niepełnosprawnego. Obie strony ustalają 
wspólny cel rehabilitacyjny, jak również razem ten 
cel realizują – specjaliści w placówce, a rodzice 
w domu.

Od 25 lat Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno 
Wychowawczy w Krośnie w swojej działalności 
stale podnosi jakość pracy, poprawia bazę lokalową 
i sprzętową, szuka nowych osiągnięć naukowych 

i rozwiązań technologicznych. Działania 
fizjoterapeutów i innych specjalistów 

mają na celu poprawę  jakości ży-
cia naszych podopiecznych i ich 
rodzin. 

REhABIlItAcJA
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W NASZym KOlE

Terapią i pomocą psychologiczną 
w naszym OREW – ie zajmują się 
Pani Iwona Śnieżek i Pani Wioletta 

Błaż. Najważniejszymi zadaniami psy-
chologa w ośrodku są: diagnoza psycholo-
giczna, terapia psychologiczna, współpraca 
i wsparcie dla rodzin podopiecznych, wydawa-
nie opinii psychologicznych, działalność szkole-
niowo - warsztatowa. 

Diagnoza psychologiczna jest elementem diag-
nozy funkcjonalnej przygotowywanej w Zespole 
Terapeutycznym pracującym z danym uczniem. 
Kierunek naszym działaniom nadaje szczegól-
nie koncepcja humanistyczna, której ojcem jest 
amerykański psycholog Abraham H. Maslow oraz 
koncepcje rozwojowe, a w szczególności teoria 
rozwoju intelektualnego Jana Piageta. Celem diag-
nozy psychologicznej jest określenie poziomu roz-
woju dziecka i jego możliwości w zakresie podsta-
wowych umiejętności poznawczych, ruchowych, 
emocjonalnych i społecznych. Diagnoza jest pro-
cesem dynamicznym, powtarzamy ją w każdym 

roku szkolnym. Wraz z diagnozami innych 
specjalistów jest podstawą do tworze-

nia indywidualnego programu pracy 
z wychowankiem.

Po ważnym etapie, jakim jest 
diagnoza psychologiczna, przy-
chodzi czas na działania terapeu-

tyczne. Terapia psychologiczna 
odbywa się w formie indywidual-

nej i grupowej. Poprzez dobór odpo-

Zadania psychologa w Ośrodku

wiednich metod i ćwiczeń rozwijane są: 
wszystkie zmysły, koncentracja uwagi, 
pamięć, myślenie, komunikacja, koor-
dynacja wzrokowo-ruchowa, sprawność 

manualna, grafomotoryka. Podczas za-
jęć nasi uczniowie doskonalą umiejętność 

rozumienia sytuacji społecznych, nazywania 
i rozpoznawania emocji. Uczą się nawiązywania 
kontaktów, współdziałania i przestrzegania norm 
społecznych. Osoby nadpobudliwe mają okazję do 
relaksacji i wyciszenia, natomiast wychowanko-
wie bardziej bierni są aktywizowani i motywowa-
ni do różnych działań. W celu radzenia sobie z za-
chowaniami trudnymi naszych uczniów stosujemy 
metody wynikające z podejścia behawioralnego, 
współpracujemy także z lekarzem psychiatrą. 

Współpraca i wsparcie dla rodzin podopiecz-
nych obejmuje indywidualne konsultacje z rodzi-
cami dotyczące przebiegu terapii dziecka, poczy-
nionych postępów, instruktaże dotyczące pracy 
z dzieckiem, zajęcia otwarte, wsparcie w sytua-
cjach trudnych i kryzysach. 

Wydajemy opinie psychologiczne w celu przed-
łożenia różnym osobom i instytucjom np. porad-
niom psychologiczno-pedagogicznym, lekarzom 
różnych specjalności, ośrodkom pomocy społecz-
nej, zespołom ds. orzekania o niepełnosprawności.

Prowadzimy też działalność szkoleniowo-war-
sztatową poprzez szkolenia dotyczące wycho-
wywania i terapii dziecka z niepełnosprawnością 
intelektualną oraz podnoszących kompetencje 
społeczne.

WIOlEttA 
BłAż

 IWONA
 ŚNIEżEK

terapia logopedyczna

Terapią logopedyczną w krośnieńskim 
Ośrodku objęci są wszyscy ucznio-
wie. Odbywa się ona w dwóch, do-

brze wyposażonych gabinetach. Obejmu-
je kilka obszarów oddziaływań. 

Karmienie terapeutyczne, czyli wspo-
maganie wychowanków w przyjmowaniu 
pokarmów i napojów poprzez: odpowiednie po-

zycjonowanie, wspomaganie manualne 
pracy aparatu oralnego, stymulację sfery 
orofacjalnej, masaże. Terapia dysfagii 
prowadzona jest według neurologope-

dycznych strategii postępowania diagno-
styczno – terapeutycznego w świetle kon-

cepcji neurofizjologicznych (NDT – Bobath).
Usprawnienie zaburzonych funkcji komuni-

EWA 
PAWłOWIcZ
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kacyjnych w zakresie porozumiewa-
nia się werbalnego i pozawerbalnego 
poprzez rozwijanie umiejętności nawią-
zywania kontaktu i porozumiewania się 
z otoczeniem na miarę indywidualnych 
możliwości:

na poziomie przedsymbolicznym: odczytywa-
nie sygnałów płynących od uczniów, wzmacnia-
nie wzajemnych interakcji poprzez aktywność 
równoległą i naprzemienną, nauka zachowań 
celowych i komunikacji intencjonalnej,
na poziomie symbolicznym - nauka porozumie-
wania się z pomocą komunikacji alternatywnej 
i wspomagającej: symboli przestrzenno dotyko-
wych, zdjęć, symboli PCS, gestów Makaton,
na poziomie symbolicznym – nauka porozumie-
wania się za pomocą mowy czynnej; korygowa-
nie wymowy, poprawa artykulacji.

•

•

•

Rozwijanie języka poprzez poszerza-
nie zasobu słownika biernego i czynnego 
oraz budowanie struktury języka – pro-
stych wypowiedzi wieloelementowych.
Rozwijanie percepcji słuchowej.

Rozwijanie kompetencji społecznych 
i komunikacyjnych wychowanków poprzez 

udział w różnorodnych zajęciach, w wyjściach 
poza teren placówki.

Prowadzenie konsultacji z rodzicami dotyczą-
cych planowania i przebiegu terapii komunikacji; 
udzielanie im instruktaży dotyczących prawidłowe-
go karmienia dziecka i porozumiewania się z nim 
za pomocą osobistych pomocy do komunikacji.

Ścisła współpraca z kadrą ośrodka, szczegól-
nie z nauczycielami prowadzącymi, psychologa-
mi i fizjoterapeutami w planowaniu, realizowaniu 
i ewaluacji terapii wychowanków.

Arteterapia jest doskonałą formą pra-
cy i terapii dla dzieci i młodzieży 
z niepełnosprawnością intelektualną. 

W OREW stosuje się wiele form arteterapii. 
Są to zajęcia plastyczne, muzyczne, teatral-
ne. Zajęcia te znacząco wpływają na rozwój 
wychowanków, ich poczucie własnej wartości, 
sprawczości, rozwijają uzdolnienia, przygotowują 
do odbioru sztuki.

Od dziewięciu lat prowadzę w OREW zajęcia 
plastyczne, na które uczęszcza duża grupa wycho-
wanków. Odbywają się one w każdą środę.

Po latach prowadzenia tych zajęć zaobserwo-
wałam ich dobroczynny wpływ na rozwój dzieci 
i młodzieży, i to we wszystkich sferach: emocjonal-
nej, społecznej, poznawczej, rozwoju sprawności 

Zajęcia plastyczne w zakresie małej motoryki. Praktyczne działanie 
jest dla wychowanków najlepszą formą rozwoju. 

Zaobserwowałam, że uczestnicy zajęć plastycz-
nych stają się wyciszeni, skoncentrowani na 

pracy. Widoczny jest rozwój rysunku oraz 
predyspozycji do wyrażania własnej eks-
presji plastycznej. Prowadzenie tego typu 

zajęć wymaga ode mnie starannego przygo-
towania się do nich. Rokrocznie opracowuję 

program zajęć i tematykę dostosowaną do możliwo-
ści percepcyjnych wychowanków. Podczas zajęć 
zwracam uwagę na samodzielność wykonania 
prac i ich estetykę. Wychowankowie brali 
również udział w plenerze malarskim zor-
ganizowanym w Środowiskowym Domu 
Samopomocy w Potoku. Prace uczniów 
są prezentowane na wystawach w placówce 
i poza nią, uczestniczą w konkursach o zasięgu 
regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym. 

mARtA 
SłuGOcKA- 

-PElcZAR

Zajęcia muzyczno-rytmiczne

Jedną z form terapii uczniów, którą pro-
wadzę w OREW są grupowe zajęcia mu-
zyczno - rytmiczne. Program zajęć obej-

muje wszystkich wychowanków Ośrodka. 

Ich nadrzędnym celem jest wszechstronny 
rozwój dziecka dostosowany do jego moż-
liwości psychofizycznych oraz wyzwalanie 
aktywności ruchowej uczniów. Grupowe 
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wyrażanie określonych uczuć w konkretnej sytua-
cji pozwala na wspólnotę przeżyć, wzmacnia więź 
między wychowankami. Taniec w grupie sprzyja 
integracji uczestników, daje możliwość przeżycia 
przyjemności i radości. Przez częstą zmianę partne-
ra, bycie blisko innych osób uczestnicy mają oka-
zję do poszerzania interakcji społecznych. Muzyka 
działa na stan psychiczny i fizyczny dzieci, wyzwa-
la pozytywne emocje, dostarcza wrażeń zmysłowo 
- ruchowych, wyzwala spontaniczną aktywność, 
stymuluje zmysł słuchu. Podczas zajęć uczniowie 
są radośni, roześmiani, uspołeczniają się, rozwijają 
pozytywne cechy charakteru, tj. koleżeństwo i tro-

Kultura jako nieodłączny element życia 
osób niepełnosprawnych

ska o innych. Prowadzone tańce mają 
prosty układ choreograficzny, wycho-
wankowie bardzo je lubią i szybko 
się ich uczą. Tańce i zabawy rucho-
wo - naśladowcze wyrabiają reakcje na 
umówione sygnały muzyczne, uczą roz-
różniać tempo. Uczniowie grają na instrumentach 
perkusyjnych, wystukują rytm słuchanych melo-
dii, rytmizują klaskaniem, przytupywaniem teksty 
wierszy i piosenek. Poprzez muzykę wprowadzam 
dzieci w radosny nastrój, daje im ona zadowolenie 
i przyjemność. Zajęcia te pełnią ważną rolę w roz-
woju wychowanków Ośrodka.

Dostęp osób niepełnosprawnych do 
udziału w kulturze jest zjawiskiem 
coraz częściej powszechnie rozu-

mianym, akceptowanym i nie postrzega 
się go dziś wyłącznie jako elementu terapii. 
Pedagodzy specjalni, psychologowie, socjolo-
gowie pracujący na co dzień z osobami niepełno-
sprawnymi zgromadzili na przestrzeni kilkunastu 
lat wiele interesujących danych, świadczących 
o istnieniu bogatego zasobu kultury osób niepeł-
nosprawnych w Polsce.

Jest tak dlatego, że zarówno szkoły, jak również 
organizacje samorządowe i pozarządowe, ośrod-
ki kultury i sztuki coraz aktywniej włączają się 
do działań sprzyjających krzewieniu i promocji 
kultury wśród osób niepełnosprawnych. Nie bez 
znaczenia pozostaje tu jednak fakt, że ich uczest-
nictwo w kulturze i sztuce w dużej mierze zależy 
od stopnia zaradności życiowej i społecznej, od 
dostępu do oświaty, wsparcia socjalnego, barier 
architektonicznych.

W ostatnich latach obserwuje się, że coraz częś-
ciej imprezy artystyczne i inicjatywy kulturalne dla 
osób niepełnosprawnych i z ich udziałem, przybie-
rają charakter przedsięwzięć ogólnospołecznych, 
integracyjnych oraz, że ich organizacja i przebieg 
spełniają wymogi profesjonalizmu, troski i szacun-
ku dla niepełnosprawności. Imprezy te najczęściej 
odbywają się w środowiskach lokalnych, ale coraz 

powszechniejszym zjawiskiem stają się też 
wydarzenia międzyregionalne. Coraz częś-
ciej spotykamy się z popularyzacją osób nie-
pełnosprawnych szczególnie uzdolnionych 

artystycznie wśród profesjonalnych twórców, 
artystów, muzyków, ludzi kultury i sztuki. Z ra-

dością obserwujemy w wybranych regionach kraju 
zjawisko wyrażania pełnej akceptacji dla uczestni-
ctwa artystów niepełnosprawnych w rozwoju życia 
kultury i sztuki środowiska. Coraz częściej jeste-
śmy świadkami publicznego nagradzania i uznania 
szczególnie wyróżniających się twórców niepełno-
sprawnych za ich dorobek artystyczny, aktywność 
zawodową, społeczną, wkład twórczy, wyjątkowe 
osiągnięcia np. w kulturze lub sporcie. Zagłębiając 
się w życie kulturalne osób niepełnosprawnych, 
warto zdać sobie sprawę z faktu, że wzrost zainte-
resowania zagadnieniem jest znaczący zarówno ze 
strony środowiska, jak i samych zainteresowanych. 
Dążenie do uwewnętrznienia świata i uzewnętrznie-
nia własnych przeżyć, staje się jedną z najważniej-
szych form angażowania się osób niepełnospraw-
nych w zbiorowe życie kulturalne i społeczne. 

Obserwując inicjatywy organizacji pozarządo-
wych, współpracujących na rzecz osób niepełno-
sprawnych w Polsce, łatwo zauważa się, że choć 
nie wszystkie czynią to regularnie i na najwyższym 
poziomie wykonawstwa - w większości przypad-
ków przyczyniają się do umożliwienia swoim 
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podopiecznym czynnego uczestnictwa w kulturze 
środowiska lokalnego. Z radością obserwujemy 
rozwój wciąż nowych i tych już istniejących ini-
cjatyw kulturalnych. 

My również – jako placówka dla osób z niepeł-
nosprawnością intelektualną - dbamy o rozwój 
kulturalny naszych wychowanków; wychodzą oni 
do teatru, kina, muzeum. Występują na scenach lo-
kalnych amfiteatrów, prezentując swoje zdolności 
aktorskie. Wyjeżdżają na wycieczki, poznają cie-
kawe zakątki Podkarpacia i Polski. Organizujemy 
szereg imprez okolicznościowych, integrujemy 
się ze społecznością lokalną. Uczniowie OREW 
aktywnie włączają się w zajęcia: teatralne, mu-
zyczne, taneczne, aktorskie, sportowe. Uczestni-
czą w konkursach plastycznych, plenerach malar-
skich, wystawach sztuki, przeglądach twórczości, 
imprezach estradowych z udziałem artystów, pio-
senkarzy, muzyków zawodowych.

Uczestnictwo osób niepełnosprawnych w kultu-
rze nie jest tematem wyczerpanym. Należy ciągle 
stymulować środowisko osób niepełnosprawnych 
do aktywnego udziału w kulturze, by mogło za-
znaczyć swoją obecność w szerszym kręgu spo-
łecznym. My jako nauczyciele musimy stale orga-
nizować, doskonalić, poszukiwać nowych miejsc 
i sposobów aktywizacji twórczej. Powinniśmy 
stale dążyć do systematycznego pogłębiania tego, 
co przyczynia się do rozwoju kręgu kultury środo-
wiska społecznego. Musimy dbać o to, by twórczy 
udział osób niepełnosprawnych stwarzał możliwo-
ści pełnego wyrażania siebie, odtwarzania i prze-
kazywania wiedzy o świecie. Należy uświadamiać 
środowisko, że w swojej aktywności osoby nie-
pełnosprawne są w stanie bardzo dobrze rozumieć 
otaczający świat, aktywnie włączać się w jego 
rytm życia, wnosić własne, cenne propozycje kul-
turalne, społeczne i twórcze.

Edukacja patriotyczna w Ośrod-
ku prowadzona jest od 2007 roku 
w oparciu o autorski program „Ko-

chasz ty dom”. W ramach programu po-
dejmowane są corocznie następujące dzia-
łania: uroczysta akademia z okazji Święta 
Odzyskania Niepodległości, tradycyjny bożona-
rodzeniowy „Opłatek”, wiosenne porządkowanie 
terenu wokół ośrodka, tradycje Świąt Wielkanoc-
nych - „Święcone”, uczczenie pamięci wielkiego 
Polaka Jana Pawła II (2 kwietnia), obchody naro-
dowego święta Konstytucji 3 Maja. 

Dla wychowanków OREW odbyły się cykle te-
matyczne zajęć: „Przyroda wokół nas”, „Ciemno 
– jasno”, „Dom dawniej i dziś”. Zorganizowaliśmy 
cykl wycieczek: do Muzeum Budownictwa Ludo-
wego w Sanoku, Muzeum Przemysłu Naftowego 
i Gazowniczego w Bóbrce, Skansenu Archeolo-
gicznego „Karpacka Troja” w Trzcinicy, Muzeum 
Marii Konopnickiej w Żarnowcu, Muzeum Histo-
rycznego – Pałac w Dukli, do Rymanowa Zdroju 
(spacer ścieżkami przyrodniczymi, kulig zimowy), 
Iwonicza Zdroju, Krasiczyna, arboretrum w Bole-
straszycach, do Wadowic, Krakowa (Łagiewni-
ki, Wawel, Rynek, zoo, muzeum przyrodnicze), 

„Kochasz ty dom”

kopalni soli w Bochni, do Częstochowy, 
Warszawy (zwiedzanie stolicy, udział 
w centralnych uroczystościach na Placu 
Zamkowym z okazji obchodów Święta 

Konstytucji 3 Maja, zwiedzanie Centrum 
Nauki „Kopernik”), do Rzeszowa (Starów-

ka, Muzeum Dobranocek, Teatr im. W. Siemasz-
kowej), Sandomierza, do Muzeum Magurskie-
go Parku Narodowego w Krempnej, do zamku 
Kamieniec w Odrzykoniu, Muzeum Bronisława 
Markiewicza w Miejscu Piastowym, Rezerwatu 
skalnego „Prządki”, do Wodospadu Trzy Wody 
w Komborni, do gospodarstwa wiejskiego w Pu-
stynach i Dobieszynie, do gospodarstwa agrotury-
stycznego w Woli Komborskiej. Wychowankowie 
uczestniczyli w wyjściach do: Izby Pamięci Jana 
Pawła II w Krośnie, Muzeum Rzemiosła, Centrum 
Dziedzictwa Szkła, Muzeum Podkarpackiego, 
Muzeum Misyjnego Sióstr Klawerianek, Zespołu 
Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, 
zwiedzali zabytki krośnieńskiej starówki, zabytki 
starego cmentarza, składali kwiaty i zapalali zni-
cze pod pomnikami. 

Tematem programów artystycznych wystawia-
nych podczas akademii były: wydarzenia z historii 
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Polski (rozbiory, powstanie warszawskie, obrona 
Krosna), postacie ważne dla naszej Ojczyzny (Jan 
Paweł II, Józef Piłsudski, Fryderyk Chopin, Jan 
Matejko, Adam Mickiewicz, Maria Skłodowska 
– Curie, Ignacy Łukasiewicz, Ks. Bronisław Mar-
kiewicz), legendy polskie (O smoku wawelskim, 
o Warsie i Sawie, o Prządkach, O Lechu, Czechu 
i Rusie, O Popielu i Piaście), tańce polskie (kra-
kowiak, polonez, kujawiak, taniec góralski) oraz 
krainy geograficzne (góry Tatry, Morze Bałtyckie, 
rzeka Wisła, stolica Polski). Programy artystyczne 
o tematyce patriotycznej prezentujemy systema-
tycznie, od wielu lat uczniom z zaprzyjaźnionych 
placówek: przedszkoli, szkół podstawowych, gim-
nazjów, szkół ponadgimnazjalnych i wyższych, 
rodzicom uczniów, wspólnocie parafialnej, do 
której należy placówka, innym placówkom na-
szego Koła PSOUU, lokalnym instytucjom (DPS, 
Oddział Paliatywny krośnieńskiego szpitala, Ho-
spicjum) oraz podczas imprez plenerowych (Dni 
Krosna, festyn „Niedziela z Jezusem” w Krośnie 
i Rymanowie, Dni Godności Osoby z Niepełno-
sprawnością Intelektualną). Nasze przedstawienia 
patriotyczne obejrzeli wielokrotnie przedstawicie-
le władz miasta Krosna oraz województwa pod-
karpackiego. Corocznie uczestniczymy w Prze-
glądzie Widowisk Bożonarodzeniowych „Kolęda 
płynie z wysokości”. 

Organizowaliśmy na terenie Ośrodka konkursy 
plastyczne - dla uczestników placówek PSOUU 
w Krośnie: Palma wielkanocna, Pisanka, Bombka 
bożonarodzeniowa, Koszyk wielkanocny, Portret 

Jana Pawła II; dla wychowanków OREW 
z województwa podkarpackiego: To 
warto zobaczyć – najpiękniejsze miej-
sca na Podkarpaciu; dla uczniów szkół 
podstawowych w Krośnie: Mój niepeł-
nosprawny kolega. Wychowankowie brali 
udział w konkursach zewnętrznych: cyklicz-
ny konkurs plastyczny „Moja przygoda w muzeum” 
organizowany przez Muzeum Rzemiosła w Krośnie, 
„Odkrywamy uroki Ukrainy” organizowany przez 
firmę Nowy Styl, „Kartka wielkanocna” konkurs 
wojewody podkarpackiego. 

Działania związane z edukacją patriotyczną 
przynoszą widoczne efekty. Wychowankowie 
wdrożyli się do uroczystego przeżywania świąt 
kościelnych i narodowych, poznali osobliwości 
naszego regionu i kraju, rozwinęli swoje talenty 
artystyczne, przeżyli piękne, pełne radości chwi-
le, wypracowali nawyk utrzymywania porządku 
w swoim otoczeniu. Dzięki spotkaniom integracyj-
nym z rówieśnikami i zapraszanymi gośćmi nasi 
uczniowie nabywają kompetencje społeczne, roz-
wijają poczucie własnej wartości, są spostrzegani 
przez społeczeństwo jako równi partnerzy. Dzięki 
temu placówka podniosła jakość oddziaływań te-
rapeutycznych, wrosła w środowisko lokalne, jest 
w nim rozpoznawalna. Społeczność lokalna, part-
nerzy z Polski i z zagranicy uczą się wspólnego 
bycia z osobami z niepełnosprawnością intelek-
tualną, poznają ich możliwości, talenty, stają się 
bardziej otwarci i przyjaźni. Wszyscy uczymy się 
miłości do Polski, naszej Ojczyzny.

Ważną rolę w procesie kształcenia 
dzieci niepełnosprawnych spełnia-
ją zajęcia wychowania fizycznego.

Jednym z najważniejszych obszarów, jakie 
należy usprawniać i kształtować u osób z nie-
pełnosprawnością intelektualną jest orientacja 
w schemacie ciała i przestrzeni. Od niej zależy 
koordynacja w aktywności ruchowej dziecka. Ta 
ostatnia kształtuje się właśnie w oparciu o punkt 
odniesienia, jakim jest ciało, jako narzędzie służą-
ce do odkrywania, badania, zaspokajania ciekawo-
ści, zbliżania i porozumiewania się z otoczeniem.

Zajęcia wychowania fizycznego

Osoby niepełnosprawne intelektualnie 
stanowią grupę, w której obserwuje się 
bardzo różne zaburzenia, wyznaczające 

specjalne potrzeby edukacyjne i rehabi-
litacyjne. Zajęcia wychowania fizycznego 

prowadzone przeze mnie w Ośrodku pomagają 
wytworzyć takie kompensacje ruchowe, które po-
zwalają na lepsze funkcjonowanie wychowanków. 
Ponadto umożliwiają im przyswojenie podstawo-
wych nawyków ruchowych i osiągnięcie niezbęd-
nego poziomu sprawności, na miarę ich indywidu-
alnych możliwości. 
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Uczniowie, z którymi prowadzę zajęcia rucho-
we są zróżnicowani pod względem osobowości, 
temperamentu, poziomu przystosowania społecz-
nego, możliwości porozumiewania się z innymi, 
reakcji emocjonalnych, umiejętności ruchowych 
i zdolności. Tak więc indywidualne różnice wśród 
wychowanków są ogromne. Jednak niezależnie od 
współistniejących dysfunkcji i zaburzeń bardzo 
ważne jest dla nich systematyczne uczestnictwo 
w zorganizowanych zajęciach ruchowych. Ważne 
jest także oddziaływanie korekcyjno-wychowaw-
cze, obejmujące uspołecznienie, rozwój sprawno-
ści poznawczych i psychomotorycznych.

Ćwiczenia ruchowe przez różnorodność form 
oddziałują na kształtowanie prawidłowej postawy 
ciała, wzrost siły, szybkości, wytrzymałości, koor-

dynacji ruchowej. Niezaprzeczalne 
są również walory wychowawcze 
ćwiczeń fizycznych. Sprzyjają 
one kształtowaniu takich cech 
osobowości, jak: aktywność, 
zdyscyplinowanie, wytrzymałość, 
umiejętność współdziałania, poczu-
cie wiary we własne siły. 

Wyniki i sukcesy osób niepełnosprawnych inte-
lektualnie zarówno na lekcjach, jak i w zawodach 
sportowych, wspólne przeżywanie ich drobnych 
oraz większych zwycięstw, ale i porażek - pomo-
gły mi lepiej poznać i zrozumieć sens mojej pracy. 
Ruch i sport rozwija bowiem wszystkich, wpływa 
na lepsze samopoczucie i pomaga funkcjonować 
w społeczeństwie. 

czworonożny terapeuta

Zajęcia z dogoterapii prowadzone są 
w OREW od 2011 roku. Tak na 
początku, jak i obecnie wzbudza-

ją wielkie zainteresowanie uczestników 
ośrodka. Zajęcia odbywają się jeden raz 
w tygodniu, w poniedziałek, w grupach 3-4 
osobowych; mają formę grupową zindywiduali-
zowaną. Biorą w nich udział psy posiadające cer-
tyfikaty. Dogoterapia obejmuje zajęcia z zakresu 
terapii AAA (Animal Assisted Activities) wpływa-
jące przede wszystkim na przełamanie lęku przed 
psami, rozwój mowy, nawiązanie kontaktu doty-
kowego oraz kształtowanie pozytywnych emocji 
u dzieci. Stanowią one uzupełnienie i wzbogace-
nie pracy z wychowankiem niepełnosprawnym in-
telektualnie w celu zapewnienia mu optymalnego 
rozwoju.

Zajęcia z psami w naszej placówce przyjmują 
następujące formy:

naturalne relacje pomiędzy uczestnikami 
grupy, a psami – psy są dotykane, głaskane, 
przytulane, mają bezpośredni kontakt z dziećmi. 
Dzieci czują oddech psa, bicie serca, zapach skó-
ry. Głównym zadaniem takich zajęć jest kontakt 
emocjonalny ze zwierzęciem, jego wpływ na sa-
mopoczucie, rozluźnienie, często wyciszenie;
wydawanie różnorodnych poleceń, określanie 
części ciała psa – taka zabawa rozwija słowni-

•

•

ctwo i motywuje dziecko 
do mówienia;
pielęgnacja psa – czesanie 
sierści pozwala na usprawnie-

nie całej ręki, stymuluje ruchy precyzyjne, 
pozwala na zróżnicowanie stopnia nacisku 

dłoni;
swobodna zabawa z psem – bieganie, rzucanie 
piłki, chowanie piłki w różnych miejscach, kar-
mienie suchą karmą - to zabawy, które po prostu 
dają dzieciom radość, jednocześnie rozwijają je 
emocjonalnie i fizycznie.
Zajęcia cieszą się dużym powodzeniem, dostar-

czają wiele radości i satysfakcji zarówno uczestni-
kom, jak i prowadzącym.

•

•
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Zajęcia Metodą Ruchu Rozwijającego 
Weroniki Sherborne prowadzone są 
w naszym Ośrodku od 6 lat. Meto-

da ta wykorzystuje dotyk, ruch oraz wza-
jemne relacje fizyczne, emocjonalne i spo-
łeczne do rozszerzania świadomości samego 
siebie i pogłębiania kontaktu z innymi ludźmi. Ze 
względu na swoją naturalność i prostotę jest me-
todą uniwersalną. Można ją stosować zarówno 
w pracy z dziećmi jak i dorosłymi, a także z oso-
bami o różnych zaburzeniach rozwojowych.

Z metodą Weroniki Sherborne zapoznałyśmy 
się już na studiach. Obserwowałyśmy jej bardzo 
korzystny wpływ na wszechstronny rozwój, tak-
że niepełnosprawnych wychowanków. W związku 
z tym pragnęłyśmy pogłębić wiedzę i umiejętności 
w tej dziedzinie, a także uzyskać pełne kwalifika-
cje do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem tej 
metody. Ukończyłyśmy więc I i II stopień metody 
Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Miały-
śmy możliwość, a zarazem zaszczyt uczestniczyć 
w warsztatach prowadzonych przez najlepszych 
specjalistów w Polsce: profesor Martę Bogdano-
wicz oraz Dariusza Okrzesika. Nasz entuzjazm po 
szkoleniu, usystematyzowana wiedza, a przede 
wszystkim radość i pozytywne emocje naszych 
wychowanków podczas regularnie prowadzonych 

zajęć wpłynęły na napisanie programu 
własnego i potwierdziły celowość tych 

zajęć. Jednocześnie poszerzyła się 
oferta edukacyjna naszej placówki.

Praca z niepełnosprawnymi wy-
chowankami przyniosła wiele pozy-

tywnych rezultatów, a dla nas stała się 
motywacją do udziału w kolejnym kur-

Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne

sie. W maju 2013 roku uczestniczyły-
śmy w kursie międzynarodowym „Me-
toda Ruchu Rozwijającego Weroniki 
Sherborne poziom III – (International 

Advanced Practioners Course IAPC) 
Sherborne Developmental Movement”. Za-

jęcia odbyły się w Gdańsku pod merytorycznym 
patronatem International Sherborne Co-operation 
(ISCO) z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Swoją wie-
dzą i doświadczeniami podzielił się z uczestnikami 
międzynarodowy zespół trenerów. Trzy dni inten-
sywnej pracy to wykłady przeplatane sesjami ru-
chowymi, podczas których dzielono się doświad-
czeniami praktycznymi, wynikami badań, analizą 
teoretycznych podstaw metody – filozofii Ruchu 
Rozwijającego. Na kursie miałyśmy możliwość 
zaprezentowania naszej pracy terapeutycznej, 
prowadzonej w oparciu o ruch rozwijający z wy-
chowankami naszej placówki, a także podzielenia 
się swoimi osobistymi doświadczeniami, efektami 
oraz osiągnięciami dotyczącymi pracy z osobami 
niepełnosprawnymi. Była to dobra okazja do pro-
mowania naszej placówki również na arenie mię-
dzynarodowej. 

Efektami płynącymi z wprowadzenia zajęć MRR 
w naszej placówce są: integracja wychowanków, 
zaspokojenie potrzeby ruchu, wyzwalanie pozy-
tywnych emocji, rozwijanie komunikacji werbal-
nej i pozawerbalnej, odczuwanie radości z bycia 
i działania w grupie, nabycie umiejętności współ-
pracy, a także dostarczenie pozytywnych odczuć 
w kontakcie z drugim człowiekiem. Widząc wiele 
pozytywnych efektów będziemy nadal kontynuo-
wać prowadzenie zajęć z wykorzystaniem Ruchu 
Rozwijającego Weroniki Sherborne.

IlONA 
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żyjmy zdrowo

Osoby niepełnosprawne intelektu-
alnie wymagają wielostronnej 
stymulacji rozwoju, zarówno 

w celu rozwijania sfer dotkniętych nie-
pełnosprawnością, jak i podtrzymywania 
i wzbogacania tych umiejętności, które już 
udało im się opanować. Jedną z wielu umie-

jętności, którą powinni nabywać i doskonalić jest 
troska o własne zdrowie.

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważna jest 
promocja zdrowia i prowadzenie zdrowe-

go stylu życia, dbanie o ruch fizyczny 
i higienę, stworzyliśmy program z za-
kresu edukacji prozdrowotnej o zna-
miennym tytule: „Żyjmy zdrowo”. Za-

kres edukacji prozdrowotnej jest bardzo 
obszerny, dlatego program został podzielony 
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na poszczególne obszary tematyczne: odżywia-
nie, ruch, bezpieczeństwo, higiena, zdrowie. Miał 
on na celu naukę troski o własne zdrowie oraz 
wszechstronny rozwój uczniów (fizyczny, intelek-
tualny, emocjonalny, społeczny). W osiągnięciu 
założeń programowych pomogło nam nawiązanie 
współpracy z osobami i instytucjami zajmującymi 
się profilaktyką zdrowia i bezpieczeństwem.

W ramach zajęć tematycznych uczniowie uczy-
li się nawyków zdrowego żywienia - wdrażali się 
do zachowywania umiaru w jedzeniu słodyczy 
i innych niezdrowych produktów. Przygotowywa-
li dietetyczne dania z owoców i warzyw: sałatki, 
surówki, zupy, soki.

Ucząc się aktywnego spędzania czasu wycho-
wankowie poznawali różne sporty, rozwijali w so-
bie motywację do podejmowania wysiłku fizycz-
nego i czerpania z niego radości. Uczestniczyli 
w zajęciach aerobiku, uprawiali nordic walking, 
grali w piłkę. Brali udział w systematycznie or-
ganizowanych wycieczkach pieszych do Ogródka 
Jordanowskiego, Parku Linowego, pobliskiego 
nam lasu Dębina. Odbyła się również wyciecz-
ka do Rymanowa Zdroju, gdzie wychowankowie 
próbowali swoich sił podczas wspinaczki górskiej, 
smakowali wody ze źródełek leczniczych. 

W ramach nauki zachowania bezpieczeństwa 
wychowankowie uczyli się odróżniania bezpiecz-
nych i niebezpiecznych przedmiotów, zachowań 
i sytuacji. Poznawali przybory służące zachowaniu 
higieny oraz uczyli się z nich korzystać. Wypraco-
wali nawyk dbania o swój wygląd. Podczas zajęć 
z pielęgniarką nabyli wiedzę na temat podstawo-
wych zachowań prozdrowotnych: jak rozpoznać 
objawy choroby, zareagować na sytuacje zagroże-
nia zdrowia i życia (telefony alarmowe), ubierać 
się stosownie do pogody i pory roku. 

W ramach promowania edukacji prozdrowot-
nej podczas corocznych obchodów Dnia Dziecka 

w OREW zorganizowano konkurs 
„Żyjmy zdrowo”. W konkursie wzię-
li udział wychowankowie ośrodka, 
uczniowie z klasy II Szkoły Podsta-
wowej nr 4 w Krośnie. Wszyscy od-
powiadali na pytania z zakresu zdrowe-
go odżywiania, higieny osobistej, bezpie-
czeństwa i zdrowia. 

Podczas obchodów Dnia Godności Osoby 
z Niepełnosprawnością Intelektualną został zor-
ganizowany konkurs pt. „Zdrowo - kolorowo”. 
Brali w nim udział wychowankowie OREW, pod-
opieczni Środowiskowego Domu Samopomocy 
z Potoka i Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz ucz-
niowie Szkoły Podstawowej nr 4. W szybkim tem-
pie powstawały piękne, kolorowe kanapki, które 
równie szybko znikały z talerzy. Wszyscy uczest-
nicy otrzymali gromkie brawa i pamiątki za udział 
w konkursie. 

Obecnie uczniowie kontynuują treści edukacyj-
ne na zajęciach tematycznych z zakresu zdrowe-
go trybu życia, co przekłada się na ich funkcjo-
nowanie w życiu codziennym. Przede wszystkim 
przejawiają większą motywację do aktywnego 
spędzania wolnego czasu, prowadzenia higienicz-
nego trybu życia, dbania o bezpieczeństwo własne 
i najbliższych oraz egzekwowanie zaleceń diete-
tycznych. Cotygodniowe zajęcia cieszą się dużym 
powodzeniem zarówno wśród uczniów, jak też ich 
rodziców, którzy wspierają nas w organizowaniu 
zaplecza zdrowego żywienia i czerpią inspiracje 
kulinarne i dietetyczne. 

Podstawowa wiedza z tej dziedziny, nabyte 
umiejętności pozwoliły uczniom z niepełnospraw-
nością intelektualną poznać swój organizm, za-
dbać o zdrowie, podejmować właściwe działania. 
Zajęcia przyczyniły się także do zwiększenia ak-
tywności uczniów, wyzwalały motywację do wy-
konywania różnorodnych zadań.

Zajęcia sekcji porządkowej

Osoby z niepełnosprawnością in-
telektualną mają wiele trudności 
z nabywaniem podstawowych 

kompetencji społecznych oraz z radzeniem 
sobie z codziennymi obowiązkami. Jednakże 
obalając stereotyp o całkowitej zależności i bez-

radności osób niepełnosprawnych, można 
stwierdzić, że potrafią one nauczyć się wie-
lu czynności przydatnych w życiu codzien-
nym, o czym świadczą różne formy aktyw-

ności prowadzone w naszym Ośrodku.
Uczestnictwo w zajęciach sekcji porządkowej 
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jest okazją do rozwijania u wychowan-
ków samodzielności, zaradności życio-
wej i społecznej, dlatego stanowią one 
ważny element życia codziennego pla-
cówki. Dbanie o ład i porządek w Ośrodku 
oraz wokół niego jest istotnym elementem 
prowadzonych zajęć. Wychowankowie sprzątają 
w salach, na korytarzach, w jadalniach i w szat-
ni. Uczą się prostych czynności jak: wycieranie 
kurzu, zamiatanie podłogi, ścieranie mopem, od-
kurzanie dywanów, opróżnianie koszy na śmieci, 
odnoszenie koszy z brudną bielizna do pralni, my-
cie i wycieranie naczyń, czyszczenie luster, podle-
wanie kwiatów. Zajęcia te sprzyjają poznawaniu 
zasad bezpiecznego korzystania z podstawowych 
urządzeń AGD oraz środków czystości.

Dbanie o tereny zielone przed budynkiem OREW 
są okazją do nauki używania prostych narzędzi 
ogrodniczych. Uczestnicy zajęć sekcji porządko-

wej systematycznie zbierają śmieci 
wokół Ośrodka, wyrywają chwasty 
na rabatach, jesienią grabią suche li-
ście, wiosną sadzą kwiaty w donicach. 

Ponadto biorą udział w akcjach ekolo-
gicznych promujących czyste i przyjazne 

człowiekowi środowisko naturalne. Zbierają 
surowce wtórne (plastikowe nakrętki i zużyte ba-
terie). Uczą się segregowania odpadów (szkło, pa-
pier, metal, plastik).

Zajęcia sekcji porządkowej są ważnym elemen-
tem w terapii osób z niepełnosprawnością intelek-
tualną. Aby była ona skuteczna, należy do każdego 
wychowanka podchodzić indywidualnie, pomimo 
iż terapia ma często charakter grupowy. Istot-
ną rzeczą jest również to, by umożliwić dziecku 
„bycie sprawcą” swojego działania, dzięki czemu 
będzie miało poczucie własnej wartości i przydat-
ności w życiu społecznym. 

Świetlica terapeutyczna „tęcza”

Od kilku lat w Ośrodku Rehabilita-
cyjno Edukacyjno Wychowawczym 
w Krośnie działa Świetlica „Tęcza”. 

Świetlica powstała z myślą zapewnienia 
pomocy rodzicom w opiece nad ich dziećmi 
w godzinach popołudniowych. Pobyt wychowan-
ków OREW na świetlicy pozwala rodzicom wygo-
spodarować czas wolny dla siebie, daje możliwość 
wypoczynku od codziennych obowiązków oraz jest 
okazją „do chwili wytchnienia”. Rodzice chętnie 
„powierzają” swoje dzieci w ręce wykwalifikowa-
nej kadry, darzą ją szacunkiem i dużym zaufaniem, 
co przejawia się zawsze w słowach uznania.

Świetlica zapewnia naszym podopiecznym 
wszechstronny rozwój, wzmacnia osłabione lub 
uszkodzone sfery funkcjonowania. Wspiera roz-
wój poznawczy wychowanków - rozwija, pogłębia 
i kształtuje zainteresowania. Zajęcia świetlicowe 
odbywają się w małych grupach, co zapewnia bez-
pieczeństwo oraz stwarza możliwość wytworzenia 
pozytywnej relacji między opiekunami, a dziećmi.

Podczas zajęć świetlicowych wychowankowie 
mają możliwość uczestniczenia w:

zajęciach samoobsługowych,
zajęciach z gospodarstwa domowego, 
zajęciach sportowych (Promocja zdrowe-

•
•
•

go stylu życia: sport – ruch, prawidłowe 
odżywianie się, dbanie o higienę osobistą, 
relaks), 

zajęciach muzyczno-ruchowych (dostarcza-
nie wrażeń słuchowych, integracyja), 

zajęciach plastyczno - technicznych, 
zajęciach stymulujących wszystkie zmysły,
zajęciach ekologicznych, 
wyjściach do różnych miejsc (np. McDonalds),
wycieczkach turystyczno rekreacyjnych po 
najbliższej okolicy, 
pogadankach tematycznych związanych z ob-
chodami różnych świąt i uroczystości.
Każde zajęcia są dostosowane do potrzeb i moż-

liwości uczestników świetlicy. 
W pracy świetlicy wykorzystywane są progra-

my aktywności M. Ch. Knillów, terapia Snoezelen 
(Sala Doświadczania Świata), muzykoterapia, re-
laksacja. Wykorzystujemy również elementy me-
tody „Porannego kręgu”, prowadzone są zabawy 
z chustą animacyjną. 

Pracując jako kierownik świetlicy „Tęcza” do-
ceniam zaangażowanie i współpracę rodziców, na-
uczycieli i opiekunów w pracę z „naszymi dziećmi”. 
Dziękuje wszystkim za cenne uwagi i wskazówki, 
mam nadzieję na dalszą „owocną” współpracę. 

•

•
•
•
•
•

•
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Trening Mieszkalnictwa, który od 
wielu lat odbywa się w OREW, jest 
to realizowana w ramach projektu, 

dodatkowa forma wsparcia dla wycho-
wanków placówek krośnieńskiego sto-
warzyszenia oraz dla ich rodzin. Uczestnicy 
mogą przebywać na treningu tygodniowym od 
poniedziałku do piątku oraz na treningach week-
endowych. 

Głównym celem tego działania w stosunku do 
osób z niepełnosprawnością intelektualną jest  na-
uka samodzielności w zakresie mieszkania i ra-
dzenia sobie z codziennymi obowiązkami poza 
domem rodzinnym. W ciągu dnia oraz w porze 
nocnej, wychowankowie pod okiem terapeutów 
przebywają w specjalnie przeznaczonej do tego 
części budynku z przytulnie urządzonymi pokoja-
mi, kuchnią, świetlicą, łazienkami. W zależności 
od możliwości i umiejętności uczestników biorą 
oni udział w różnorakich zajęciach. Niektórzy po-
trzebują pełnej lub częściowej pomocy, nadzoru 
w formie praktycznego działania lub kierowania 
werbalnego. Uczą się lub doskonalą w zakresie 
czynności dnia codziennego, takich jak jedzenie, 
ubieranie się, trening czystości w łazience. Pod-
czas zajęć z gospodarstwa domowego wspólnie 
przygotowują posiłki, ustalają menu, robią zakupy 
w pobliskich sklepach, obsługują proste urządzenia 
kuchenne. W zakresie czynności porządkowych 
dbają o czystość pomieszczeń Treningu Mieszkal-
nictwa, sprzątając po sobie i innych, dbają o  swoje 
rzeczy i utrzymanie porządku w pokojach, samo-
dzielnie ścielą łóżko, układają ubrania w szafach. 

Oprócz typowych obowiązków nasi wychowan-
kowie są aktywni ruchowo: chodzą na spacery, 
ćwiczą na sali gimnastycznej z wykorzystaniem 
sprzętu sportowego, uczestniczą w aerobiku. Pod-
czas wyjść poznają najbliższą okolicę, uczą się 
zachowania oraz korzystania z miejsc użyteczno-
ści publicznej, takich jak sklepy, poczta, 
apteka, restauracja, kino czy muzeum. 
Na treningu jest też czas na wspólne 
obchodzenie imienin, urodzin i świąt 
okolicznościowych. Ważnym ele-
mentem jest nauka gospodarowania 

trening mieszkalnictwa drogą 
do samodzielności i niezależności

czasem wolnym, kiedy każdy ma możli-
wość rozwijania swoich pasji, zaintereso-
wań, talentów. Nie zapominamy też o za-
jęciach relaksacyjnych, odpoczynku przy 

muzyce, czy na świeżym powietrzu. Dzię-
ki tym wszystkim działaniom uczestnicy tre-

ningu mieszkalnictwa rozwijają swoją osobowość, 
poczucie własnej tożsamości i wartości. Uczą się 
dokonywania wyborów, decydowania o własnych 
sprawach oraz ponoszenia konsekwencji. Akcep-
tują swoją niepełnosprawność i ograniczenia, są 
zmotywowani do przezwyciężania trudności. Pod-
noszą swoje kompetencje w zakresie komuniko-
wania się z otoczeniem na poziomie werbalnym 
i pozawerbalnym, wykorzystują alternatywne me-
tody komunikacji. Poprzez zorganizowaną aktyw-
ność i różnorodne metody rozwijają swoje funkcje 
poznawcze, stymulują zmysły, doskonalą percep-
cję wzrokową i słuchową, wydłużają koncentrację 
uwagi, ćwiczą pamięć, utrwalają umiejętność pisa-
nia, czytania i liczenia. Podczas warsztatów umie-
jętności społeczno - komunikacyjnych przygoto-
wują się do wypełniania różnych ról życia osoby 
dorosłej, aktywizują się zawodowo, uczą się uni-
kania zachowań ryzykownych i niebezpiecznych. 
W razie potrzeby mogą zawsze liczyć na wsparcie 
psychiczne w trudnych sytuacjach, rozmowę, to-
warzyszenie, zajęcia redukujące stres. 

Trening Mieszkalnictwa zwiększa samodzielność 
i zaradność życiową podopiecznych oraz poprawia 
ich zdolności komunikowania się z otoczeniem. 
Zapewnia wzrost wiary we własne możliwości 
i poprawę samooceny osób z niepełnosprawnością 
intelektualną, uczy poczucie odpowiedzialności 
i sprawstwa, a także poprawia kondycję psychicz-
ną, fizyczną i społeczną. 

Treningi wzmacniają kondycję całej rodziny 
sprawującej opiekę nad osobą niepełnosprawną 
i utwierdzają rodziców w przekonaniu, jak ważne 

jest dla dorastającego, a tym bardziej dorosłego 
już dziecka bycie samodzielnym i odpowie-

dzialnym. Takie wsparcie rodzin zmierza do 
zapobiegania umieszczania podopiecznych 
w instytucjach całodobowych. 

Wychowankowie na ogół bardzo chętnie 

tERAPEucI 
tRENINGu 

mIESZKAlNIctWA

tRENING 
mIESZKAlNIctWA

OREW dZISIAJ
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uczestniczą w Treningach Mieszkalnictwa, proszą 
rodziców, informują terapeutów, że chcieliby spać 
w ośrodku. Cieszą się, kiedy przynoszą swoją tor-
bę z przygotowanymi wraz z rodzicami rzeczami. 
Taka czasowa rozłąka z najbliższymi przynosi wie-
le obopólnych korzyści. Przede wszystkim rozwija 
społecznie uczestników, dostarczając im nowych 
doświadczeń życiowych, a rodzicom pokazuje, 
że ich dziecko - często już dorosłe - potrafi radzić 
sobie bez nich, jest zadowolone, zaspokaja potrze-
by w zakresie kontaktów społecznych z szerszym 
gronem osób. Rodzice, często początkowo nie-
chętnie i sceptycznie nastawieni do udziału dzie-
cka w tej formie zajęć, widząc korzyści płynące 
z nich, zmieniają swoją postawę. 

Treningi Mieszkalnictwa są bardzo potrzeb-
ną i lubianą formą pomocy osobom z niepełno-
sprawnością intelektualną i ich rodzinom. Świad-
czą o tym także wypowiedzi rodziców: Terenia 
uczęszcza do OREWu odkąd skończyła 5 lat. Każ-
dego dnia bardzo chętnie idzie do szkoły, gdzie 
jak każde dziecko jest traktowana wyjątkowo. Od 
roku z powodu wykrytej choroby dostaje w szko-
le bezglutenowe posiłki. Dzięki nauczycielom na-
uczyła się jeść to, co od małego starali się dawać 
jej rodzice. Mimo wszystko najbardziej oczekiwa-
ną rzeczą jest trwający od poniedziałku do piątku 
Trening Mieszkalnictwa, na który Terenia zawsze 
oczekuje ze zniecierpliwieniem.

Wszystko zaczęło się od luźno 
rzuconej uwagi na którymś 
zebraniu Zespołu Terapeu-

tycznego: skoro facebooka mają już pra-
wie wszyscy, to dlaczego nie może mieć go 
nasz OREW? Był to czas, kiedy kilku naszych 
podopiecznych kończyło 25 lat i odchodziło  
z ośrodka. Zdaliśmy sobie sprawę, że, aby dotrzeć 
z ofertą naszej placówki do nowych osób potrze-
bujemy nowoczesnych metod komunikacji i wyko-
rzystania potencjału mediów społecznościowych.

Nie wszyscy byli przekonani do pomysłu „wrzu-
cania” OREWowskich wydarzeń na facebookową 
ścianę. Niektórzy martwili się, że naszym Rodzi-
com pomysł nie przypadnie do gustu, inni argu-
mentowali, że skoro mamy stronę internetową, to 
po co facebook? 

Nie trzeba było czekać długo na pozytywne rezul-
taty. Pierwszy post, z 31 stycznia 2014 roku, obej-
rzało 755 osób. Była to fotorelacja z Zabawy Karna-
wałowej, której tematem przewodnim był Dziki Za-
chód. Oczywiście, pojawiły się też pierwsze „lajki”, 
które są wodą na facebookowy młyn. Coraz więcej 
osób zaczęło „lubić” naszą stronę, klikać w umiesz-
czane posty, dodawać komentarze i udostęp-
niać nasze statusy. Uaktywnili się nie tylko 
pracownicy ośrodka i rodzice naszych 
podopiecznych, także rodzeństwo, dal-
sza rodzina, przyjaciele rodziny, osoby 

Facebook – lubię to!

wspierające OREW, terapeuci i specjaliści 
z innych placówek, ale przede wszystkim 
obecni i byli uczniowie OREW-u.

Niektóre posty miały rekordową popular-
ność, czasami nawet kilkaset (rekord to pra-

wie dwa tysiące) osób klikało w nasze linki czy 
fotorelacje. W chwili obecnej mamy ponad 350 
„polubień” naszej strony. 73% naszych „fanów” 
stanowią kobiety a 27 % mężczyźni (Panowie, do 
roboty!), w wieku 25-34 lat.

Staramy się wrzucać na bieżąco ciekawe posty, 
uaktualniać status. Dużą popularnością cieszą się 
fotorelacje z urodzin naszych OREWowiczów, czy 
z zajęć prowadzonych na terenie ośrodka. 

Najwięcej naszych „fanów” wchodzi na nasze-
go facebooka ok. godz 2000. Osoby odwiedzające 
OREWowski profil mieszkają nie tylko w Polsce, 
ale także w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Grecji, 
Irlandii, Stanach Zjednoczonych, czy na Ukrainie.

Liczymy na jeszcze większą aktywność z Pań-
stwa strony, zabawne, jak również merytoryczne 
komentarza są mile widziane. Czekamy na infor-
macje odnośnie tego, co jeszcze umieszczać na 
naszej OREWowskiej ścianie. Co Państwa najbar-

dziej interesuje? 

Na czym mamy się skupić? Serdecz-
nie zapraszamy: www.facebook.com/
orewkrosno.

IWONA 
ŚNIEżEK

FAcEBOOK



Mamy szerokie grono przyjaciół, z który-
mi w różnych formach współpracuje-
my. Są to między innymi: Przedszkole 

Miejskie nr 1 w Krośnie, Przedszkole Miejskie nr 
5 w Krośnie, Przedszkole Niepubliczne im. Matki 
Anny Kaworek w Jedliczu, Szkoła Podstawowa nr 
4 w Krośnie, Szkoła Podstawowa nr 7 w Krośnie 
(Polanka), Szkoła Podstawowa nr 15 w Krośnie, 
Szkoła Podstawowa im. Kajetana Trybusa w Wo-
jaszówce, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 
im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie (Naftówka), 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Kroś-
nie (Elektryk), Państwowe Pomaturalne Studium 
Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy 
w Krośnie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodo-
wa w Krośnie, Zespół Szkół Kształcenia Usta-
wicznego w Krośnie, Parafia pw. Ducha Świętego 
w Krośnie, Warsztat Terapii Zajęciowej w Kroś-

WspółpRacUją Z nami… 

nie, Środowiskowy Dom Samopo-
mocy w Krośnie, Środowiskowy 
Dom Samopomocy w Potoku, 
Hospicjum w Krośnie, Specjalny 
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
w Strzyżowie, Krośnieńska Biblio-
teka Publiczna, Stowarzyszenie Kul-
tury Dzieci i Młodzieży Dysonans, Kroś-
nieński Klub Sportowy BUDO, Krośnieński Zwią-
zek Żeglarzy Yacht Club, Pan Marek Wiatr oraz 
Szkoła Wokalno – Aktorska, Muzeum Rzemiosła 
w Krośnie, Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie, 
Regionalne Centrum Kultur Pogranicza, polonijny 
Zespół Tańca i Pieśni „Piast” ze Szwajcarii”, Ar-
chidiecezjalne Radio Fara - Studio w Krośnie.

Serdecznie dziękujemy WSZYSTKIM za obec-
ność, życzliwość, owocną współpracę, pomoc 
i wsparcie.

doskonali zwiedzający

25 lat to na tyle dużo, aby przez 
ten czas poznać wielu no-
wych ludzi, nawiązać nowe 

znajomości, rozpocząć i rozwinąć współ-
pracę, czy się zaprzyjaźnić. Tak było 
z Ośrodkiem Rehabilitacyjo Edukacyjno 
Wychowawczym przy Polskim Stowarzyszeniu 
na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 
Koło w Krośnie i Muzeum Rzemiosła w Krośnie. 
Obie placówki powstały niemalże w tym samym 
czasie – ćwierć wieku temu i dla obu był to okres 
nawiązywania współpracy i wytężonej pracy 
wielu oddanych osób. Pozwolę sobie na krótkie 
i osobiste wspomnienia. Kiedy podopieczni kroś-
nieńskiego OREW-u wraz ze swoimi opiekunami 
– nauczycielami kilkanaście lat temu przyszli po 
raz pierwszy do muzeum, nic nie wskazywało na 
to, iż będą chodzić systematycznie i ta znajomość 
rozwinie się w regularną współpracę. Pomyślałam 
sobie, że to będzie grupa, która przyjdzie raz, zo-

baczy i to wszystko. Dzieci z różnymi upo-
śledzeniami, do których niejednokrotnie 
trudno dotrzeć, okazały się doskonałymi 
zwiedzającymi. Zainteresowane ekspo-

natami i nawet opowieścią przewodnika, 
niesamowicie życzliwe i uśmiechnięte, chęt-

nie brały udział w pierwszej lekcji muzealnej. 
Nauczyciele obserwując swoich podopiecznych 

IWONA 
ćWIąKAłA
muZEum 

RZEmIOSłA 
W KROŚNIE

dZIęKuJEmy

WSPółPRAcuJą Z NAmI… 
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podjęli od razu decyzję, że chcą przyjść jeszcze raz. 
Tak jest do dziś. Kilka, czasami i kilkanaście razy 
do roku grupy z OREW-u biorą udział w lekcjach 
muzealnych poznając zawody, zwyczaje i obrzędy 
doroczne i świąteczne oraz w spacerach historycz-
nych poznając historię i zabytki Krosna. Zwiedzają 
też wszystkie muzealne wystawy czasowe prezento-
wane w galerii Piwnica PodCieniami. Bezpośredni 
kontakt z eksponatami (możliwość dotknięcia wy-

branych muzealiów) i zabytkami sprawia, że 
dokładniej poznają otaczającą rzeczywistość, 
ale też uwrażliwiają się na kulturę i sztukę. 
Ponieważ potrzebują więcej czasu na przy-
swojenie wiadomości, lekcje dla nich doty-

czą małych wycinków ekspozycji (np. jeden 
zawód), czy konkretnego zabytku (np. jeden 

kościół, czy sama wieża farna). Dostosowując ję-
zyk do ich możliwości można złapać z dziećmi do-
bry kontakt, a o to przecież chodzi w oprowadzaniu 
każdej grupy. Jednak dzieci same nie przyszłyby do 
muzeum. To dzięki oddanej, profesjonalnej i bardzo 
serdecznej dla podopiecznych kadrze ta współpraca 
kwitnie od kilkunastu lat. Z okazji jubileuszu ży-
czę dyrekcji i kadrze wszelkiej pomyślności, dużo 
siły i samozaparcia, bo to ona w Waszej pracy jest 
najbardziej potrzebna, wiele radości nawet z tych 
małych, codziennych sukcesów w pracy z dziećmi 
oraz tego, by to, co robicie było doceniane przez 
rodziców i opiekunów waszych wychowanków. 
Wszystkim zaś podopiecznym OREW-u w Krośnie 
oraz ich rodzicom życzę zdrowia, uśmiechu i wielu 
oddanych przyjaciół.

Piątki z książką to nazwa cyklu zajęć 
organizowanych we współpracy 
Krośnieńskiej Biblioteki Publicz-

nej i Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyj-
no Wychowawczego w Krośnie. Działania 
te odbywają się w oparciu o akcje społeczną 
„Cała Polska czyta dzieciom”.

Już od 4 lat bibliotekarze odwiedzają podopiecz-
nych Ośrodka i zapoznają ich z literaturą dziecięcą 
i młodzieżową. Gdy rozpoczyna się kolejny rok 
szkolny, w każdy piątek pracownik biblioteki czy-
ta dzieciom fragmenty utworów, po czym omawia 
przeczytaną treść. Czasami przeprowadzane są 
proste zajęcia plastyczne. Spotkanie najczęściej 
kończy się prezentacją fragmentu filmu, powsta-
łego na podstawie przeczytanej lektury. Najczęś-
ciej w takim spotkaniu uczestniczy około 20 dzieci 
wraz z kilkoma opiekunami.

Przez te kilka lat wychowankowie przyzwyczaili 
się do cykliczności zajęć i ich formy. Oswoili się 
z osobą bibliotekarza i czekają na kolejne 
wysłuchanie bajek czy poważniejszych 
powieści. Chętnie uczestniczą w zaję-
ciach. Część dzieci wyraźnie reaguje 
na treść, czy bohaterów utworów. Nie-
które utwory są więc czytane przez kil-
ka kolejnych tygodni. 

Piątki z książką

Od 2011 roku podopieczni Ośrodka po-
znali m.in. przygody uczniów Akademii 
Pana Kleksa, czy roztrzepaną Annie Shir-
ley. Wyraźnie polubili Mikołajka i jego 

szkolnych kolegów, czy bohaterów filmów 
Walta Disney’a (m.in. Piotrusia Pana, 101 

Dalmatyńczyków). Przez kilka miesięcy prezento-
wana była również twórczość Astrid Lindgren. 

Przy okazji świąt bożonarodzeniowych lub in-
nych wydarzeń, bibliotekarz włączał się też w im-
prezy organizowane przez OREW. Na spotkaniach 
ze Świętym Mikołajem czytał opowieści o jego 
pracowni. Również grupa teatralna Na Dobry Po-
czątek działająca przy Krośnieńskiej Bibliotece 
Publicznej prezentowała w Ośrodku swoje przed-
stawienia. 

Współdziałanie Krośnieńskiej Biblioteki Pub-
licznej i Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno 
Wychowawczego dobrze rokuje na dalszą współ-
pracę. Również i dzieci chcą spotykać się na tych 

zajęciach. Polubiły słuchanie tego, co czyta 
bibliotekarz i żywo reagują na oglądane 

filmy. Świadczy o tym fakt, że z roku na 
rok w każdy piątek przybywa uczestni-
ków spotkania. Również działania bi-
blioteki na terenie OREW-u przybierają 

nowe formy.

mAGdAlENA 
AdAmEK-JuRcZAK

KROŚNIEńSKA 
BIBlIOtEKA 
PuBlIcZNA

cZytANIE BAJEK

muZEum
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Na co dzień mieszkam w Szwajca-
rii, gdzie pracuję jako nauczy-
ciel. Moja przygoda z Ośrodkiem 

rozpoczęła się jesienią 2008 roku, kiedy 
po raz pierwszy odwiedziłem tę placówkę 
wraz z moją żoną, która pochodzi z okolic 
Krosna. Miałem wówczas okazję obserwować za-
jęcia prowadzone w ramach edukacji patriotycz-
nej, podczas których uczniowie poznawali postać 
Ignacego Łukasiewicza. Obserwowałem też z peł-
nym podziwem zajęcia rehabilitacyjne i terapię 
świetlną. Wychodziłem z małymi grupami na za-
jęcia w terenie. Po tym pobycie zrodził się pomysł 
na współpracę z Ośrodkiem, chciałem tym dzie-
ciom w jakiś sposób pomóc. Przedstawiłem moje 
spostrzeżenia i pomysł Zespołowi Tańca i Pieśni 
„Piast” w Szwajcarii, w którym to aktywnie tań-
czę. Zapragnąłem włączyć ten zespół w działanie 
na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością 
intelektualną. 

Zespół Tańca i Pieśni „Piast” jest stowarzysze-
niem zarejestrowanym w kantonie Zurych. Sto-

warzyszenie liczy aktualnie 35 członków; w sa-
mym zespole tańczy 32 tancerek i tancerzy. 

Wszystkich, którzy chcą pielęgnować 
polskie tradycje, brać aktywny udział 
w polskich tańcach ludowych i z zain-
teresowaniem szerzyć kulturę polską za 
granicą są bardzo  mile w naszym Zespo-

le widziani.  

„Piast” dla OREW-u

Nasze Stowarzyszenie organizuje wiele 
spotkań kulturalnych, imprez integracyj-
nych oraz corocznie Bal Polonii. Od kil-
ku lat podczas tych imprez prowadzimy 

aukcje, na których wystawiamy przedmio-
ty wykonane przez wychowanków Ośrodka 

z Krosna. Dodatkowo prezentujemy uczestnikom 
balu nagrania przedstawień przygotowywanych 
przez niepełnosprawnych intelektualnie uczniów. 
Dochód z aukcji, jak i część środków własnych 
przeznaczamy na zakup sprzętu dla krośnieńskiej 
placówki, według pilnych potrzeb. I tak zakupili-
śmy już Thermomix oraz profesjonalną maszynę do 
mielenia -bardzo przydatne w przygotowaniu posił-
ków. Ofiarowaliśmy też sprzęt  elektroniczny, który 
w dzisiejszych czasach jest niezbędnym pomocni-
kiem w prowadzeniu zajęć oraz ich dokumentacji 
(aparat fotograficzny, rejestrator cyfrowy, laptop, 
akcesoria komputerowe, myszki, głośniki, pamięć 
USB, płyty, laminarkę), wiele innych przyborów 
szkolnych oraz pawilon ogrodowy z parasolem.

W lipcu 2014 roku członkowie Zespołu „Piast” 
mieli okazję odwiedzić zaprzyjaźniony Ośrodek, 
gdy uczestniczyli w XVI Światowym Festiwalu 
Polonijnych Zespołów Folklorystycznych Rze-
szów 2014. Byliśmy pod dużym wrażeniem pracy 
tej placówki. Podziwialiśmy zaangażowanie na-
uczycieli w zajęcia z dziećmi, prężną rozbudowę 
tej placówki, która to jest możliwa dzięki kierow-
nictwu tutejszego ośrodka.

chRIS 
KuKlIK

ZESPół tAńcA 
I PIEŚNI „PIASt”

Życzymy wszystkim jej uczestnikom 
i pracownikom wytrwałości i  dużo 
sukcesów. 

Minione 25 lat działalności Ośrodka po-
kazało, jak ważny jest wkład organizacji 
pozarządowych w propagowanie aktywne-
go życia osób niepełnosprawnych oraz jak wie-

Serdeczne gratulacje 
z okazji Jubileuszu 25-lecia OREW

le taka działalność może w życiu osób 
„sprawnych inaczej” zmienić.

Prowadzony przez Państwa Ośrodek 
Rehabilitacyjno Edukacyjno Wycho-

wawczy ma niebagatelny wpływ na po-
prawę jakości życia osób niepełnospraw-

nych z miasta i gminy Krosno. Nie byłoby to 

dyREKcJA 
I GRONO 

PEdAGOGIcZNE
mIEJSKIEGO 

PRZEdSZKOlA 
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ZESPół 
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możliwe bez pasji osób zaangażowanych w pracę 
placówki.

W ramach wieloletniej już współpracy Ośrod-
ka z sąsiadującym Przedszkolem Miejskim Nr 1 
w Krośnie inicjowane są różnorodne formy ak-
tywności, tj. konkursy plastyczne, inscenizacje 
w przedszkolu, przedstawienia dzieci z OREW 
dla przedszkolaków, czy udział Waszych wycho-
wanków w Integracyjnej Olimpiadzie Sportowej. 
Podejmowane wspólne działania wywierają po-
zytywny wpływ na społeczności obu instytucji, 
umożliwiają kontakty dzieci zdrowych i „spraw-

nych inaczej”, integrują ich w za-
bawie, uwrażliwiają na własne 
potrzeby, wpływają na rozumie-
nie, że każdy z nas jest tak samo 
wartościowym człowiekiem. W ten 
sposób kształtują się postawy akcep-
tacji, zrozumienia i empatii.

Prosimy zatem o przyjęcie serdecznych ży-
czeń owocnej realizacji wszelkich zamierzeń, pie-
lęgnowania pięknych wieloletnich tradycji placów-
ki, sukcesów w kolejnych latach działalności pod-
czas poszukiwania tego, co dobre, piękne i mądre.

Niech nigdy nie zabraknie Wam energii

25 lat działalności Ośrodka Re-
habilitacyjno-Edukacyjno 
-Wychowawczego Pol-

skiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób 
z Upośledzeniem Umysłowym Koło 
w Krośnie zaowocowało wieloma pozy-
tywnymi zmianami w postrzeganiu osób 
z niepełnosprawnością intelektualną w środowi-
sku lokalnym.

Nie byłoby to możliwe bez zaangażowania, 
serca i kompetencji wielu ludzi, któ-

rzy zawodowo i społecznie praco-
wali i nadal pracują na rzecz śro-
dowiska dzieci, młodzieży i osób 
dorosłych z niepełnosprawnością 

ucZEStNIcy 
I PRAcOWNIcy 

WARSZtAtu 
tERAPII 

ZAJęcIOWEJ 
PSOuu KOłO 
W KROŚNIE

intelektualną.
Z okazji Waszego Jubileuszu życzy-

my Dyrekcji i wszystkim Pracownikom 
wszelkiej pomyślności i dalszych suk-
cesów zawodowych. Niech nigdy nie 

zabraknie Wam energii w dążeniu do wy-
znaczonych celów.

Rodzicom i uczniom OREW życzymy, żeby 
ciągle pamiętali, by iść naprzód, oglądać świat 
nieznany, poznawać go, zachwycić się i czerpać 
z niego jak najwięcej. A w tej drodze niech Was 
wzmacniają słowa Jana Pawła II: „ Jeśli chcesz 
znaleźć źródło musisz iść do góry, pod prąd. Prze-
dzieraj się, szukaj, nie ustępuj, wiesz, że ono musi 
tu gdzieś być...”

PRZEdSZKOlE
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Jestem mamą Michała, który urodził się 
z głębokim upośledzeniem umysło-
wym. Przez dwadzieścia lat OREW był 

jego drugim domem.
Pracownicy Ośrodka to zgrany zespół osób, 

które zasługują na szczególne uznanie i pochwa-
łę. Są zawsze mili, uśmiechnięci, służą dobrą radą 
i pomocą. Potrafią nawiązać kontakt z chorym 
dzieckiem, zmobilizować do ćwiczeń. 

Dzięki miłej, domowej atmosferze i profesjonal-
nej opiece, przez wszystkie lata pobytu Michała 
w OREW mogłam kontynuować pracę zawodową; 
byłam pewna, że zostawiam syna pod dobrą opieką. 
Brak mi słów, aby wyrazić moją radość i wdzięcz-

głOs ROdZicóW

Ośrodek drugim domem

lucyNA 
ZAJąc

ność, że Michał mógł uczęszczać do 
OREW. Od początku wiedziałam, że 
to miejsce dla niego. Oddałam swo-

je dziecko w ręce ludzi, którzy całą 
swoją wiedzę, serce, doświadczenie 

wkładają w prowadzenie zajęć, które mają 
pomóc w uczynieniu życia chorych dzieci 
łatwiejszym. Żadne słowa nie oddadzą tego, 
czym jest Ośrodek dla nas rodziców i dla na-
szych chorych dzieci – jest światełkiem w tunelu, 
jest ręką podaną nad przepaścią.

Obecnie Michał jest już absolwentem OREW 
i uczęszcza do Środowiskowego Domu Samopo-
mocy w Krośnie.

Nasza „przygoda” z OREW rozpoczę-
ła się w 2003 roku. Kiedy Bartosz 
miał zaledwie 3 miesiące, zostaliśmy 

skierowani na konsultację neurologiczną. Tak 
trafiliśmy do Ośrodka Wczesnej Interwencji, gdzie 
zaczęła się nasza bardzo ciężka praca. Pani Ma-
rysia, Basia i Ania były terapeutkami dla nasze-
go synka, a nas uczyły, jak odnaleźć się w nowej 
sytuacji, ale przede wszystkim stały się naszymi 
pocieszycielkami. Przyjeżdżaliśmy do Ośrodka 
przynajmniej 2 razy w tygodniu, i kiedy patrzyłam 
na dzieci, które przebywały w OREW myślałam: 
„Boże, dziękuję, że moje dziecko nigdy nie będzie 
musiało tutaj być, bo przecież wszystko się ułoży, 
Bartosz będzie zdrowy”. Tak myślałam, a może 
chciałam w to wierzyć. Pamiętam dzień, kiedy 
uczestniczyliśmy w zajęciach grupowych z Panią 
Anią Leńską. Kiedy wszyscy wyszli zapytała, czy 
myślałam o zapisaniu Bartoszka do OREW, że 
będę mogła wrócić do pracy, że będzie to kolejny 

uśmiechnięte twarze w OREW

etap jego przystosowania się do dalszego 
życia ,bo będzie miał kontakt z nowymi 
ludźmi i dziećmi. To wtedy świat się dla 

mnie zawalił, bo uświadomiłam sobie, że 
moje dziecko nigdy nie będzie sprawne. Wró-

ciłam do domu, wypłakałam morze łez, ale wspól-
nie z mężem zaczęliśmy rozważać taką ewentu-
alność. Ta decyzja kosztowała mnie bardzo dużo, 
spotkania ze znajomymi, konsultacje z matkami, 
których dzieci już uczęszczały do OREW.

Wszystko przemawiało za „TAK”. 2 stycznia 
2007 roku Bartoszek stał się uczniem Ośrodka 
Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego 
w Krośnie.

Początek był trudny tak dla Niego, jak i dla nas - 
rodziców. Poznawaliśmy przede wszystkim Panie, 
które miały opiekować się naszym skarbem. Po-
jawiła się ciocia Bożenka, Dorotka, Kornelia ,Re-
nia i Asia, która towarzyszyła Bartoszkowi przez 
wszystkie lata pobytu w Ośrodku. Dzięki nim mój 
synek czuł się bezpiecznie. Na samo wspomnienie 

BOGumIłA
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o wyjeździe do „przedszkola” i ukochanych cio-
ciach Bartoszek uśmiechał się, a ja byłam pewna, 
że jedzie tam z radością. Widziałam , że pracowni-
cy OREW to nie osoby, które wykonują swój za-
wód, ale powołanie. Uśmiechnięte twarze, wspól-
ne rozmowy, zaproszenia na zajęcia – dziękuję 
Pani Wiolu, Ewo, Renato. Pracowałyście z moim 
dzieckiem, chociaż było bardzo ciężko.

Ze wzruszeniem uczestniczyliśmy we wszyst-
kich uroczystościach, na których młodzi artyści 
prezentowali swoje umiejętności aktorskie pod 
bacznym okiem wychowawców. Ile trudu wkłada-
li wszyscy w ich przygotowanie. Tańce, wiersze, 
życzenia z upominkami dla rodziców były dla nas 
niezapomnianym przeżyciem.

Dzięki determinacji rodziców, którzy 25 lat temu 
podjęli ogromny trud utworzenia takiego miejsca, 
jakim jest Ośrodek, nasze dzieci mają wspaniałą 
opiekę, rehabilitację i miejsce, gdzie uczą się sa-
modzielności. Niesamowite jest to, że są ludzie, 
którzy poświęcają swój czas, aby tworzyć nowe 
miejsca dla rozwoju dzieci – Środowiskowe Domy 
Samopomocy, Warsztaty Terapii Zajęciowej, ZAZ-
y, mające powstać mieszkania chronione. 

Najważniejsze jest jednak to, że to nie urzędni-
cy nadzorują te placówki, ale rodzice, dla których 

dobro i tak pokrzywdzonych przez los dzieci jest 
najważniejsze. 

OREW rozwija się bardzo szybko, pięknie-
je, wyposażany jest w coraz to nowocześniejszy 
sprzęt dla dzieci, wprowadzane są nowe metody 
nauki, pracownicy biorą udział w szkoleniach, 
podnoszą swoje kwalifikacje, a wszystko to dla 
naszych dzieci.

Dzięki OREW rodzice znajdują pomoc i zrozu-
mienie, uczą się, jak opiekować się i jak postępo-
wać ze swoimi dziećmi, mogą realizować się zawo-
dowo, a nawet odpocząć, bo przez te kilka godzin 
dzieciaki mają zapewnioną wspaniałą opiekę.

Rodzą się przyjaźnie, bo nikt z poza tego śro-
dowiska nie rozumie, co to  znaczy wychowywać 
niepełnosprawne dziecko. Dlatego też nie żału-
ję, że podjęliśmy decyzję o pobycie Bartoszka 
w Ośrodku.

Kiedy poproszono mnie o podzielenie się moimi 
przemyśleniami na temat OREWu, wiedziałam, że 
jest to jedyna okazja, aby podziękować wszystkim, 
z którymi spotykałam się przez 8 lat pobytu moje-
go dziecka w Ośrodku. Założycielom, Pani Dyrek-
tor, wszystkim pracownikom i przyjaciołom.

Dziękuję Wam za to, że byliście z Bartoszkiem 
w Jego ostatniej drodze, a dla nas wsparciem po 

Jego stracie.

Pięć lat temu stanęłam przed trudną 
decyzją. Zdawałam sobie sprawę, że 
mój syn Błażej, pomimo, że jest dzie-

ckiem niepełnosprawnym, musi podjąć obo-
wiązek szkolny, a ja nie posiadałam prawa jazdy, 
wcześniej nie miałam odwagi pójść na kurs. Posta-
nowiłam, że jednak zrobię prawo jazdy i zaczęłam 
kurs, który ukończyłam i zdałam za pierwszym ra-
zem. Trzy dni po odebraniu tego, tak ważnego do-
kumentu, mój synek został przyjęty do OREW w 
Krośnie. Gdy nadszedł ten pierwszy dzień (a wte-
dy to był bardzo ważny dzień dla mnie, jako matki, 
która nigdy nie zostawiała swojego dziecka gdzieś 
daleko od domu na tyle godzin z obcymi ludźmi), 
pełna obawy, niepokoju i lęku o dziecko pojecha-
łam odwieść Błażeja do szkoły. OREW już zna-
łam, bo byłam oglądać ten ośrodek parę lat wcześ-

moje dziecko jest szczęśliwe w Ośrodku

niej i stąd moja decyzja, żeby właśnie w tej 
placówce Błażejka umieścić. Spodobało mi 
się, bo ci ludzie uśmiechnięci, pełni ciepła 

i tacy życzliwi, wzbudzali zaufanie. Nasz 
pierwszy dzień w OREW był najważniejszy. 

Błażej został przydzielony do swojej grupy, pozna-
liśmy panie, które miały się nim zaopiekować pod 
moją nieobecność. Z ciężkim sercem zostawiłam 
go i całą drogę powrotną do domu przepłakałam. 
Bałam się, czy nie będzie płakał, tęsknił, czy bę-
dzie mu dobrze, czy ja jako matka podjęłam dobrą 
decyzję. Po południu przyjechałam po Błażeja. Po 
wejściu do sali zobaczyłam synka, który się ba-
wił, pokrzykiwał (bo tak mój syn wyraża radość). 
Zrozumiałam, że niepotrzebnie się martwiłam, że 
moje dziecko jest szczęśliwe w Ośrodku. Błażej 
odnalazł swoje miejsce na ziemi. Ma tu opiekę, 
rehabilitację, terapię pedagogiczną, psychologicz-

uRSZulA
 StOPyRA
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ną, logopedyczną, kolegów i koleżanki, a przede 
wszystkim są tu ludzie, którzy oddają całe swo-
je serce i troskę opiekując się naszymi dziećmi. 
Po tych kilku latach spędzonych przez Błażeja w 
ośrodku, wiem, że jest to najlepsza rzecz, jaka nam 
się przydarzyła. Mój mały synek staje się coraz 

starszy, to tu dorasta, uczy się nowych rzeczy, ma 
codziennie rehabilitację i miłość. Widzę, jak się 
zmienia, małymi krokami, ale dla niego to kroki 
milowe. Jest coraz sprawniejszy. Dla mnie i moje-
go dziecka OREW to nie tylko placówka szkolno 
– wychowawcza, to nasz drugi DOM.

Często w swoim życiu słyszę słowa: 
„…a ja Cię podziwiam, jak to ogar-
niasz, jak ty to robisz, że jesteś taka 

uśmiechnięta, ja bym tak nie potrafiła, itp..” 
Odpowiadam, że przecież to nic wielkiego, 
bo dla nas - rodziców dzieci niepełnosprawnych, 
dzieci wyjątkowych to nasza normalność. Sie-
dzieć, płakać i wkurzać się na cały świat (chociaż 
tak jest zawsze na początku, kiedy zdajemy sobie 
sprawę, że nasze dziecko nie powie do nas mamo, 
nie będzie umiało samo funkcjonować) nie ma 
sensu, bo życie ucieka. Często plany i marzenia 
idą w otchłań przeszłości. Musimy zresetować 
naszą normalność i dokonać aktualizacji danych, 
i przewartościowania naszego życia. Musimy doj-
rzeć do nowych norm.

Myślę, że gdybym kilka lat temu miała napisać o 
sobie, jako mamie dziecka niepełnosprawnego, to 
ton tekstu byłby inny i kosztowałoby mnie to dużo 
łez, wzruszeń i pewnie buntu. Po dziesięciu latach 
oswajania się z wyjątkowością (= niepełnospraw-
nością) mojego 11- letniego syna Szymona, mogę 
stwierdzić, że „złapałam dystans” (a przynajmniej 
tak mi się wydaje) i tego się trzymam. Dużo łez 
musiało spłynąć i wiele godzin zostać przegada-
nych, aby dotrzeć do  miejsca, w którym jestem. 
Ale dobrze, że już tu jestem. Zawsze był i jest przy 
mnie mąż, który wiedział, jak mnie postawić do 
pionu w chwilach trudnych i motywował do dzia-
łania. A motorem do życia była córka Oliwia, dla 
której trzeba było się uśmiechać, wygłupiać i mó-
wić, że jest super, nawet jak było beznadziejnie. 
Niestety początki były wyzwaniem i kiedy teraz 
spotykam mamy malutkich dzieci, które dopiero 
zaczynają swoją „walkę o normalność”, to cieszę 
się że mam to za sobą. Od kilku lat świat zaczął 
być znowu kolorowy. No i pojawiła się na świecie 

A przecież miało być inaczej…

druga córka Zuzia.
Ale nic nie dzieje się samo. Przyznaję, że 

los stawiał na mojej drodze wiele bratnich 
dusz, rodzinę, znajomych, terapeutów, reha-

bilitantów, dzięki którym łatwiej jest „złapać 
byka za rogi”. Pracując zawodowo i będąc mamą 
trójki dzieci; szalonej 12-latki, niezwykłego 11-lat-
ka i niesfornej 3-latki wiem, że nie dałabym rady 
bez pomocy innych. Mam to ogromne szczęście, 
że oprócz niezastąpionych babć, zawsze zwartych 
i gotowych do pomocy, jest ośrodek, gdzie Szy-
mek spędza swoje przedszkolne i szkolne lata ży-
cia. OREW daje Szymkowi coś tylko dla niego, 
opiekę i zaangażowanie pań terapeutek i opieku-
nek, znajomych i niezapomniane chwile, które ma 
tylko dla siebie. A ja mogę pracować zawodowo. 
Odwiedzając ośrodek zawsze jestem pełna uzna-
nia dla ludzi, którzy opiekują się naszymi gwiaz-
dami, bez względu na ich stan zdrowia. Za każdym 
razem,  kiedy uczestniczę w przedstawieniach, 
w których przygotowanie trzeba włożyć ogromną 
pracę, wysiłek i bezmiar cierpliwości, to wzruszam 
się i płaczę. Widzę te dzieciaki, z jednej strony do-
świadczone przez los, według nas „takie biedne” 
(jak to się mówi), a z drugiej strony szczęśliwe 
i spełnione w swoim świecie i zadowolone, bo są 
na scenie. Są wtedy ważni nie tylko dla swoich  
rodziców, ale dla wszystkich widzów. Wtedy sta-
ram się patrzeć z ich perspektywy, że to my, ludzie 
„pełnosprawni” mamy problem z akceptacją, a oni 
są u siebie. 

Mówi się, że mając dziecko niepełnosprawne 
inaczej patrzy się na świat. Podpisuję się pod tym 
całą sobą. Zmieniamy nasze priorytety, dostrze-
gamy rzeczy małe, dla innych nieistotne i cieszy-
my się, kiedy na przykład syn sam podnosi nogi 
podczas  ubierania skarpet, czy lekko unosi rękę, 

KAtARZyNA 
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aby się przywitać. Myślę, że stajemy się z jednej 
strony bardziej wyrozumiali, ale z drugiej strony 
bardziej krytyczni. Bo przecież jak my sobie daje-
my radę, to dlaczego inni narzekają na cokolwiek, 
mając zdrowe dzieci.

Podsumowując,  mimo trudów i bezsilności  nie 
zamieniłabym się nikim innym. Wiem, że moje ży-
cie to moja rodzina. No i mając Szymonka, nigdy 

nie doświadczę syndromu opuszczonego gniaz-
da… na szczęście, bo on zawsze będzie z nami. 

Życzę wszystkim wyjątkowym rodzicom dzieci 
niepełnosprawnych, aby widzieli zawsze światło 
w tunelu, żyli dniem codziennym i nie wybiega-
li myślami za bardzo w przyszłość. Cieszmy się 
naszymi dziećmi, takimi jakimi są, a one przecież 
zawsze będą szczęśliwe, mając nas obok.

Ponad 50-letnia działalność ruchu 
rodziców osób z niepełnospraw-
nością intelektualną w Polsce 

zaowocowała utworzeniem prężnej sa-
mopomocowej, niedochodowej organi-
zacji pozarządowej. Oddolna inicjatywa 
ludzi walczących o prawo do godnego życia 
swoich dzieci, pokonujących poczucie odrzucenia 
i wykluczenia społecznego, przerodziła się w dy-
namiczną organizację o zasięgu ogólnopolskim.

Pierwsze, nieformalne spotkania rodzin dzie-
ci z głębszą niepełnosprawnością intelektualną 
w Polsce odbywały się na przełomie lat 1962 i 63. 
W tamtym czasie, dla osób - w tym zwłaszcza 
dzieci - z niepełnosprawnością intelektualną, nie 
było żadnych propozycji. Nie pozostawały w zain-
teresowaniu nauki, w związku z czym ani lekarze, 
ani pedagodzy, psycholodzy, ani inni specjaliści nie 
znali metod pracy i ich wspierania. Szkoły specjalne 
przeznaczone były dla dzieci z lekkim „niedorozwo-
jem umysłowym” – jak wtedy mówiono. Osobom 
z większymi problemami oferowano wyłącznie 
miejsca w zamkniętych zakładach opieki.

Była też doktrynalna przyczyna tej izolacji: wła-
dza ludowa nie chciała publicznie potwierdzać ist-
nienia czegoś, co uznawała za patologię i nie wi-
działa dla tych osób miejsca w tamtym systemie.

Dlatego kolejne pokolenia Rodziców walczy-
ły i w dalszym ciągu walczą o prawa dla swoich 
niepełnosprawnych intelektualnie dzieci, o prawo 
do nauki, rehabilitacji, pracy, życia w środowisku 
lokalnym. 

Kim są twórcy i członkowie naszego Stowarzy-
szenia i skąd przez te wszystkie lata czerpią siły?  
Barbara Ewa Abramowska, we wstępie do swojej 
książki pt. „Taka dobra historia…”1 prezentującej 

Stowarzyszenie wczoraj, dzisiaj i jutro…

działalność rodziców na rzecz  osób z nie-
pełnosprawnością intelektualną pisze: 
„Rodzice działający w Stowarzyszeniu 
to oczywiście niezwykle różnorodna 
grupa, ale wszyscy, bez względu na wiek, 

płeć czy wykształcenie, budzą mój ogrom-
ny szacunek. Przede wszystkim dlatego, że 

znaleźli w sobie taką siłę i odkryli takie możliwo-
ści, które pozwoliły przezwyciężyć własny problem 
i zagospodarować go na użytek innych osób, tych, 
które nie potrafią tego zrobić”.

W Krośnie zalążkiem prawdziwej organizacji 
pozarządowej było powstałe w 1981 roku Koło 
Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski, które obej-
mowało swym zasięgiem całe województwo kroś-
nieńskie, a nawet pojedyncze sąsiadujące gminy 
z województwa przemyskiego i rzeszowskiego. 
Koło się rozwijało, zdobywało fundusze, orga-
nizowało spotkania integracyjne oraz coroczne 
turnusy rehabilitacyjno-rodzinne, z profesjonalną 
terapią rehabilitacyjną, psychologiczną i pedago-
giczną. Była to w tamtych latach jedyna dostępna 
specjalistyczna pomoc, która przyczyniała się do 
rozwoju niepełnosprawnych dzieci i integracji ich 
rodziców. 

W roku 1990 w pomieszczeniach żłobka przy 
ul. Powstańców Śląskich 16, powstał oddział dla 
dzieci niepełnosprawnych, a następnie Ośrodek 
Rehabilitacyjno-Adaptacyjny (obecnie OREW), 
który w bieżącym roku obchodzi swoje 25-lecie. 

Powstanie pierwszej stałej placówki dla dzieci 
niepełnosprawnych w Krośnie bardzo uaktywniło 
rodziców, stale zgłaszali się nowi i powoli stawa-
liśmy się dużą zorganizowaną grupą, o silnej toż-
samości organizacyjnej. Wzmocniło to również 
organizacyjnie Koło PSOUU, które w 1991 roku 
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uzyskało osobowość prawną. 
W miarę upływu czasu zwiększała się liczba 

członków Koła, ale też pojawiały się nowe potrze-
by. Odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na 
specjalistyczne formy rehabilitacji i terapii było 
sukcesywne tworzenie placówek dziennych tj. 
Ośrodek Wczesnej Interwencji, Warsztat Terapii 
Zajęciowej, dwa Środowiskowe Domy Samopo-
mocy. Nasze dzieci rosły, zmieniały się ich po-
trzeby, stąd tez rozwój innowacyjnych elementów 
wsparcia w formie treningów mieszkalnictwa, czy 
aktualnie ogromne wyzwanie, jakim jest budowa 
grupowego domu.

W końcu doszliśmy do etapu, że wiele naszych 
dzieci może i chce pracować. Znów odpowiedzią 
na te potrzeby były kilkuletnie działania Rodzi-
ców, które doprowadziły do utworzenia w Krośnie 
dwóch zakładów pracy, w których zatrudnionych 
jest 55 osób z niepełnosprawnością intelektual-
ną. Gdyby nie aktywność Rodziców zrzeszonych 
w Stowarzyszeniu, osoby z niepełnosprawnością 
nie miałyby szans na godne i aktywne życie.

Celem wieloletnich starań i działań rodziców 
w każdym Kole Stowarzyszenia jest budowanie 
systemu wsparcia dla osób z niepełnosprawnością 
intelektualną od urodzenia aż do śmierci. W Kroś-
nie efektem tych działań jest prowadzenie 6 pla-
cówek zapewniających kompleksową, wielospe-
cjalistyczną pomoc osobom z niepełnosprawnoś-
cią intelektualną i ich rodzinom. W placówkach 
PSOUU obowiązują wysokie standardy: dobra 
baza lokalowa, budynki  pozbawione barier archi-
tektonicznych, dobre wyposażenie w sprzęt i po-
moce rehabilitacyjne, wykształcona kadra. Kom-
pleksowe, wielospecjalistyczne działania zespołu 
specjalistów w placówkach obejmują diagnozę, 
ewaluację i terapię, a także stałą systematyczną 
współpracę z rodzicami. 

Dzisiaj Koło PSOUU w Krośnie jest prężnie 
działającą organizacją pozarządową, która odgry-
wa ważną społeczną i obywatelską rolę. Niestety 
wciąż nie wszystkie przedsięwzięcia prowadzone 
przez Koło mają stałe źródło finansowania. PSO-
UU będąc beneficjentem środków min. z samorzą-
du, PFRON, NFZ i chcąc korzystać z funduszy na 
realizowane projekty musi ciągle udowadniać, że 
jest poważną, stabilną i odpowiedzialną organiza-
cją. Liczy się tu też potencjał ludzki, ich aktyw-
ność i współdziałanie, ale też i liczba osób, które 
tworzą naszą wspólnotę. 

Aktualnie w Polsce działa 123 koła terenowe 

Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upo-
śledzeniem Umysłowym, zrzeszające ponad 13 ty-
sięcy członków – rodziców, osób z niepełnospraw-
nością intelektualną, ich rodzeństwo i przyjaciół. 
PSOUU prowadzi ponad 415 placówek, z których 
korzysta ponad 22 tysiące dzieci i dorosłych.

Ale mimo szeroko zakrojonej działalności 
i upływu 50 lat aktywnej działalności jako rodzice 
jesteśmy ciągle w drodze, to co jest – musimy pie-
lęgnować, a to czego brakuje – musimy tworzyć. 
Wiele zmieniliśmy, ale państwo wciąż nie wycho-
dzi naprzeciw wszystkim naszym potrzebom i na-
szych dzieci, dlatego też dzisiaj rola Stowarzysze-
nia Rodziców jest równie ważna i znacząca, jak 
50 lat temu. W działalność Stowarzyszenia muszą 
się włączyć wszyscy rodzice i walczyć nie tylko 
o potrzeby swojego dziecka, ale o wszystkich ta-
kiej pomocy potrzebujących. 

Naszą siłą jest jedność!

Jedność w nieustannej walce o prawa wszyst-
kich osób z niepełnosprawnością intelektualną 
– dla mojego dziecka, ale i innych. Jako Rodzice 
– twórcy i członkowie Stowarzyszenia, ponosimy 
ogromną odpowiedzialność za wszystkie dzieci 
i wszystkie formy działalności Stowarzyszenia. 
Naszym obowiązkiem jest stała troska i dbałość 
o rozwój zasobów Stowarzyszenia oraz o wysokie 
standardy pracy. Ciąży na nas moralna odpowie-
dzialność za dorobek Stowarzyszenia, na który 
pracowały rzesze Rodziców oraz odpowiedzial-
ność za to, w jakim stanie przekażemy Stowarzy-
szenie następnym pokoleniom.

Niepokojące jest korzystanie z zasobów Stowa-
rzyszenia i jednocześnie dbanie o interesy własne, 
czego przykładem jest zbieranie środków z 1% 
dla swojego dziecka, a nie dla organizacji. Jeśli 
rodzice będą zabiegać wyłącznie o zaspokojenie 
potrzeb swojego dziecka, to wieloletnie działania 
rodziców okażą się bezskuteczne; nasze placówki 
mogą po prostu upaść, a rola Rodzica sprowadzi 
się do biernego odbiorcy usług.

Aby tak się nie stało, w działalność powinni 
angażować się wszyscy Rodzice, których dzieci 
korzystają z placówek PSOUU, wszyscy, którym 
zależy na tym, aby poziom opieki, edukacji i re-
habilitacji nie obniżył się, by nasze placówki nie 
przeszły w ręce bezdusznych urzędników lub innej 
organizacji o innych celach lub firm komercyjnych 

GłOS ROdZIcóW
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nastawionych na zysk. A tak może się stać, jeśli 
Rodzice nie będą się angażować w prace Stowa-
rzyszenia, w działalność placówek PSOUU. 

nie ma stowarzyszenia
bez członków! 

Najważniejszym składnikiem każdej organizacji 
są ludzie. Dają oni początek, rozwijają ją (lub pro-
wadzą do upadku), tworzą nowe pomysły i reali-
zują cele. 

Czy pozostaniesz tylko biernym członkiem PSO-
UU, czy bardziej aktywnym ofiarującym organiza-
cji swój czas, to już pozostawiam Twojej woli, ale 
proszę – daj szansę swojemu dziecku, daj szansę 
sobie na normalne życie, daj szansę - aby mieć 
czyste sumienie, czyniąc ten mały krok, jakim jest 
członkostwo w PSOUU.

Będąc członkiem PSOuu:

jesteś uczciwy wobec innych rodziców (człon-
ków PSOUU), którzy poświęcają swój czas or-
ganizacji, albo choćby tylko płacą tę symbolicz-
ną składkę i raz w roku uczestniczą w Walnym 
Zebraniu,

•

masz wpływ na kierunki rozwoju Stowarzysze-
nia, możesz zgłaszać swoje pomysły i współ-
uczestniczyć w ich realizacji,
masz dostęp do informacji  i wymiany doświad-
czeń rodzicielskich,
dajesz siłę organizacji, bo liczebność członków 
jest argumentem w pozyskiwaniu środków na 
potrzeby osób z niepełnosprawnością intelektu-
alną i na nowe inicjatywy, z którymi występu-
jemy do władz (a przecież jeszcze jest wiele do 
zrobienia – pomoc w opiece domowej, asystent 
dziecka i osoby dorosłej, mieszkalnictwo, praca, 
itp.),
korzystasz z placówek, Twoje dziecko jest pod 
opieką specjalistów, masz wolny czas na od-
poczynek, na podjęcie pracy, na doskonalenie 
zawodowe, masz wsparcie w chwilach kryzyso-
wych w rodzinie, czy w czasie choroby.

O prawa i wolność osób z niepełnosprawnością 
intelektualną trzeba ciągle zabiegać!

A więc, jeśli korzystasz z placówek i programów 
PSOUU powinieneś być członkiem Stowarzyszenia. 

Dobra decyzja w dobrym czasie = sukces
Deklarację członkowską znajdziesz na stronie 

internetowej Koła i u każdego kierownika placów-
ki lub Zakładu Aktywności Zawodowej PSOUU.

•

•

•

•

dbanie o godność ludzką, miejsce w rodzinie i wśród innych lu-
dzi oraz szczęście osób niepełnosprawnych intelektualnie;

wspieranie rodzin, aby były w stanie sprostać sytuacjom, które 
pociąga za sobą fakt urodzenia dziecka z upośledzeniem umy-
słowym i wspólne życie oraz przekształcać własny ból w goto-
wość niesienia pomocy innym.

•

•

misja Polskiego Stowarzyszenia 
na Rzecz Osób 

z upośledzeniem umysłowym:


