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XX LAT CENTRUM NIEZALE˚NEGO
˚YCIA I AKTYWNEJ REHABILITACJI

W CIECHOCINKU

W Banku Informacji o Organizacjach Pozarzàdo-
wych istnieje oko∏o 6 tysi´cy nazw organizacji zajmujà-
cych si´ problemem osób z niepe∏nosprawnoÊciami
lub dzia∏ajàcych na rzecz tych osób. Prowadzà porad-
nie, wydajà informatory, pomagajà w uzyskiwaniu
dop∏at do leczenia, organizujà sprz´t rehabilitacyjny,
prowadzà us∏ugi piel´gniarskie, organizujà turnusy
rehabilitacyjne. Niektóre z organizacji specjalizujà si´
w prowadzeniu specjalistycznych form rehabilitacyj-
nych, w tym obozów rehabilitacyjnych z promowa-
niem idei niezale˝noÊci ˝yciowej. Prekursorami wdra-
˝ania tej formy rehabilitacji wÊród osób z niepe∏no-
sprawnoÊciami byli instruktorzy, utworzonej na po-
czàtku lat dziewi´çdziesiàtych - Grupy Aktywnej Reha-
bilitacji, która systemowo umo˝liwia∏a osiàgniecie wy-
sokiego poziomu sprawnoÊci samoobs∏ugowo loko-
mocyjnej. Nowatorski system Aktywnej Rehabilitacji
wp∏ywa∏ na przyspieszenie, a niejednokrotnie deter-
minowa∏ efekt koƒcowy kompleksowej rewalidacji tej
grupy osób z niepe∏nosprawnoÊciami.

Kadr´ Grupy Aktywnej Rehabilitacji stanowili in-
struktorzy - osoby z niepe∏nosprawnoÊciami i osoby
w pe∏ni sprawne. Instruktorzy z niepe∏nosprawnoÊ-
ciami to by∏y zazwyczaj osoby, które w wyniku d∏ugo-
trwa∏ej, ci´˝kiej pracy nad w∏asnà niesprawnoÊcià
osiàgn´∏y wysoki stopieƒ samodzielnoÊci i uniezale˝-
nienia od osób drugich w codziennym ˝yciu. Z tej to
w∏aÊnie grupy wy∏onili si´ polscy autorzy programu
samopomocowego „Niezale˝ne ˚ycie” (Independent
Living) - za∏o˝yciele i kontynuatorzy dzia∏alnoÊci Sto-
warzyszenia Centrum Niezale˝nego ˚ycia w Ciecho-

cinku. Z uwagi na du˝e zainteresowanie udzia∏em
w programie zaistnia∏a potrzeba powo∏ania oÊrodka
stacjonarnego, zapewniajàcego ciàg∏oÊç pracy przez
ca∏y rok. Postanowiono wówczas o wyszukaniu odpo-
wiedniego obiektu w Ciechocinku - w uznanym uzdro-
wisku, posiadajàcym najlepsze predyspozycje do re-
habilitacji osób z niepe∏nosprawnoÊciami narzàdu
ruchu. Po wielu miesiàcach dyskusji i poszukiwaƒ
znaleziono najbardziej adekwatne miejsce dla tej
dzia∏alnoÊci, któremu nadano nazw´ OÊrodek Szkolenia
Pourazowego i Wolontariatu.

Z inicjatywy za∏o˝ycieli OÊrodka obliczono, ˝e 3-
4 osoby ka˝dego dnia ulegajà wypadkom, których
konsekwencjà sà urazy rdzenia kr´gowego. Znaczna
cz´Êç z nich z powodu pora˝enia koƒczyn dolnych
(paraplegii) lub pora˝enia koƒczyn górnych i dolnych
(tetraplegii) pozostaje na wózkach do koƒca ˝ycia.
Przeprowadzenie powy˝szej statystyki utwierdzi∏o ich
w przekonaniu o celowoÊci powo∏ania niezale˝nego
oÊrodka, w którym uczono by „samopomocy” jako
jednego z etapu do osiàgni´cia „niezale˝noÊci ˝ycio-
wej”. OÊrodek Szkolenia Pourazowego i Wolontariatu
(Sajgon) zapoczàtkowa∏ swojà dzia∏alnoÊç samopomo-
cowà 20 lat temu, równoczeÊnie z chwilà podj´cia
jego remontu i modernizacji. Pierwsze Obozy Aktywnej
Rehabilitacji odbywa∏y si´ w trakcie wykonywania
ró˝nych robót budowlanych, dzi´ki odpowiedniej
organizacji zaj´cia rewalidacyjne i prace budowlane
nie kolidowa∏y ze sobà. Po zakoƒczeniu prac remonto-
wych i modernizacyjnych podj´to si´ organizacji ko-
lejnych obozów AR oraz innych form usprawniania,

Motto: „Niezale˝nym mo˝e byç tylko ten, kto zrozumie filozofi´ niezale˝noÊci, choçby tylko móg∏
poruszyç powiekami”
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