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w których rocznie korzysta∏o oko∏o 500 osób z niepe∏-
nosprawnoÊciami narzàdu ruchu. Kolejne lata to ciàg∏-
a praca zwiàzana z realizacjà idei „niezale˝noÊci ˝ycio-
wej” wzbogacanej o nowe formy terapeutyczne, w tym
g∏ównie oparte na za∏o˝eniach Êwiatowego ruchu „In-
dependent Living”.

W poczàtkowym okresie z pracà w oÊrodku zwià-
zanych by∏o szereg osób z ca∏ego kraju, z ró˝nych jego
regionów. By∏y to osoby z niepe∏nosprawnoÊciami,
które realizowa∏y si´ jako instruktorzy w trakcie orga-
nizowanych zaj´ç. Pomocà im s∏u˝yli wolontariusze,
uczestniczàcy w zaj´ciach terapeutycznych, jak równie˝
we wszystkich zaj´ciach zapewniajàcych prawid∏owà
prac´ oÊrodka (transport, prace porzàdkowe, zaopa-
trzenie itd.). Kolejnym etapem dzia∏alnoÊci OÊrodka
Szkolenia Pourazowego i Wolontariatu by∏ udzia∏ w
Êwiatowych konferencjach, sympozjach dotyczàcych
ruchu samopomocowego. Na ten etap z∏o˝y∏y si´ wy-
jazdy instruktorów i terapeutów oÊrodka do renomo-
wanych oÊrodków rehabilitacyjnych na terenie Europy
i innych kontynentów. Zbierano wówczas doÊwiad-
czenia od zaprzyjaênionych organizacji w Niemczech,
Holandii, Danii, Szwecji, a tak˝e ze Stanów Zjedno-
czonych i Kanady w Ameryce Pó∏nocnej oraz Chile
w Ameryce Po∏udniowej. Wzorujàc si´ na Êwiatowych
doÊwiadczeniach w realizacji idei „Independent Living”,
konfrontujàc ze swojà dotychczasowà dzia∏alnoÊcià,
postanowiono w roku 1997 przemianowaç OÊrodek
Szkolenia Pourazowego i Wolontariatu na pierwsze
w Polsce Centrum Niezale˝nego ˚ycia. Od tego czasu
ciechociƒski oÊrodek samopomocowy nazywany by∏
zamiennie jako OÊrodek Szkolenia Pourazowego i Wo-
lontariatu - Centrum Niezale˝nego ˚ycia i Aktywnej
Rehabilitacji, w którym nadal prowadzona jest dzia-
∏alnoÊç oparta na wczeÊniejszych doÊwiadczeniach.

Wa˝nym partnerem Centrum jest Paƒstwowy Fun-
dusz Rehabilitacji Osób Niepe∏nosprawnych, który
programowo wspiera i  dofinansowuje jego dzia∏alnoÊç.
 Centrum Niezale˝nego ˚ycia i Aktywnej Rehabilitacji
uÊwiadamia dla osób z niepe∏nosprawnoÊciami, ˝e
˝yjàc w spo∏eczeƒstwie, mimo koniecznego wysi∏ku,
nale˝y si´ do spo∏eczeƒstwa zbli˝yç. Rodzi si´ wi´c
problem kszta∏towania osobowoÊci tych ludzi. W tra-
dycyjnie pojmowanym procesie rehabilitacji zak∏ada
si´ stosunkowo ma∏e uczestnictwo osoby usprawnianej,
nie dajàc jej do koƒca mo˝liwoÊci decydowania o so-
bie. Instruktorzy Centrum Niezale˝nego ˚ycia stara-
jà si´, aby koledzy z podobnym rodzajem dysfunkcji,
b´dàcy w podobnej sytuacji ˝yciowej zdawali sobie

spraw´ z tego, ˝e usprawnianie we wszystkich p∏asz-
czyznach jest ich sprawà i oni ponoszà odpowiedzial-
noÊç za uzyskane wyniki. Centrum Niezale˝nego ˚ycia
powsta∏o z myÊlà o osobach z uszkodzeniami aparatu
ruchu, g∏ównie po urazie rdzenia kr´gowego, poru-
szajàcych si´ na wózkach inwalidzkich na skutek doz-
nanych wypadków, urazów lub chorób przewlek∏ych.
Proponowany przez Centrum Niezale˝nego ˚ycia pro-
ces usprawniania przebiega w trzech etapach: informa-
cyjnym, usprawniania na specjalistycznym obozie re-
habilitacyjnym oraz tworzenia lokalnych grup
terenowych.

I etap:
Jest to czas, w którym instruktorzy, w zale˝noÊci

od miejsca zamieszkania docierajà do szpitali, w których
dokonuje si´ leczenia osób po urazach rdzenia kr´go-
wego, do sanatoriów i oÊrodków rehabilitacyjnych.
Tam kontaktujà si´ bezpoÊrednio z pacjentami przeby-
wajàcymi na oddzia∏ach. W trakcie rozmowy z instrukto-
rami Centrum Niezale˝nego ˚ycia dowiadujà si´, ˝e
mimo niesprawnoÊci mogà radziç sobie w ˝yciu. Tym-
czasem bezpoÊrednio po wypadku osoba sparali˝owana
jest zbuntowana przeciwko wszystkiemu, co ma dalej
nastàpiç i nie wyobra˝a sobie swojego ˝ycia w nowej,
bardzo dla niej dramatycznej sytuacji. Zjawiajàc si´ na
wózku instruktorzy CN˚ pomagajà w wyobra˝eniu
nowej sytuacji ˝yciowej. Wówczas u pacjenta rodzi si´
taka myÊl - „jeÊli on mo˝e - to mo˝e ja te˝ potrafi´?”.
W tym tkwi tajemnica sukcesu autorewalidacji.

II etap:
Instruktorzy Centrum Niezale˝nego ̊ ycia proponu-

jà kolegom o podobnej niepe∏nosprawnoÊci udzia∏
w Obozach Aktywnej Rehabilitacji. G∏ównym celem
takiego obozu jest doprowadzenie w krótkim czasie
osoby z niepe∏nosprawnoÊcià do przekonania, ˝e mi-
mo niepe∏nosprawnoÊci bardzo wiele czynnoÊci fizycz-
nych mo˝e wykonaç samodzielnie. W tym procesie
wykorzystywany jest sport jako jeden z wyznaczników
usprawniania. Dopasowywany jest indywidualnie wó-
zek inwalidzki, na którym uczy si´ jazdy, pokonywania
przeszkód terenowych i architektonicznych. Uczy si´
równie˝ zasad treningu sportowego w kilku dyscypli-
nach: trening ogólnokondycyjny, ∏ucznictwo, p∏ywanie,
tenis ziemny, tenis sto∏owy, bilard. Poza tym uprawia-
na jest koszykówka, jazdy konne, trekking. Sport w
tym przypadku nie jest traktowany jako cel, lecz jako
metoda. Najwa˝niejsze w tym przypadku jest, a˝eby
uczestnicy przebywajàcy na obozie mogli nauczyç si´
tego, co potem mogà i powinni czyniç w domu. Umie-


