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j´tnoÊci nabyte podczas obozu pozwalajà organizowaç
sobie proces samo usprawniania w ró˝nych warunkach,
a sukces mo˝na osiàgnàç, gdy idea niezale˝noÊci oraz
samodzielny tryb ˝ycia wejdzie w nawyk.

III etap:
Celem trzeciego etapu jest kontynuacja i doskona-

lenie metod wyuczonych w trakcie Obozów Aktywnej
Rehabilitacji, utrzymanie si´ w dobrej kondycji fizycznej
i psychicznej. Propagowanie idei „Niezale˝nego ˚ycia”
poprzez pokazy umiej´tnoÊci w zakresie techniki jazdy,
szkolenie kadr instruktorów, rodzin osób z niepe∏no-
sprawnoÊciami, organizowanie imprez integracyjnych.
Wa˝nà formà popularyzacji idei „Niezale˝nego ˚ycia”
na tym etapie sà równie˝ spotkania ze s∏uchaczami
szkó∏ medycznych, szkó∏ wy˝szych kszta∏càcych m∏o-
dzie˝ na kierunkach: pedagogiki opiekuƒczo-wycho-
wawczej, pedagogiki pracy socjalnej, pedagogiki rewa-
lidacyjnej. Celem dzia∏alnoÊci Centrum Niezale˝nego
˚ycia jest tak˝e przekazywanie praktycznej wiedzy,
efektu wieloletnich doÊwiadczeƒ, przysz∏ej kadrze
medycznej (lekarzom, magistrom fizjoterapii, piel´-
gniarkom), tak aby pacjent z niepe∏nosprawnoÊcià
narzàdu ruchu opuszczajàcy szpital by∏ uÊwiadomiony
w zakresie swojego stanu zdrowia, jak równie˝ by∏ na
tyle samodzielny, by powrót do domu by∏ jak naj∏at-
wiejszy. Zaj´cia terapeutyczne realizowane w Centrum
Niezale˝nego ˚ycia nie mieszczà si´ w oficjalnym mo-
delu rehabilitacji, tym bardziej wa˝ne jest aby, na licz-
nych kongresach, konferencjach, targach itp., pracow-
nicy naukowi, lekarze, terapeuci, pedagodzy rewalidacji
stwierdzili, ˝e dzi´ki aktywnej rehabilitacji pacjenci
osiàgajà Êwietne wyniki, pozwalajàce na uzyskanie
niezale˝noÊci ̋ yciowej. O ile medycyna potrafi uratowaç
˝ycie cz∏owiekowi po ci´˝kim urazie, o tyle potem
pozostawia go bardzo bezradnym. Wiele osób jest zbyt
póêno zaopatrywanych w odpowiedni sprz´t
ortopedyczny, cz´sto osoby z nietrzymaniem moczu
nie otrzymujà informacji o tym, ˝e istnieje i przys∏uguje
im zaopatrzenie urologiczne, a to nie pozwala zaadop-
towaç si´ w Êrodowisku, w zwiàzku z czym cz´sto wy-
st´puje l´k przed opuszczeniem szpitala czy w póêniej-
szym okresie domu. W rewalidacji osób z niepe∏no-
sprawnoÊciami jednym z bardziej istotnych elementów
jest przygotowanie do za∏o˝enia rodziny. UÊwiado-
mienie osobom po urazie rdzenia kr´gowego, ˝e majà
prawo i mo˝liwoÊci za∏o˝enia rodziny, a tak˝e posia-
dania potomstwa jest jednym z podstawowych zadaƒ
ich rewalidacji, podczas gdy w Polsce w ogromnej iloÊ-

ci szpitali o tym si´ nie mówi. Brak jest tak˝e jakiejkol-
wiek terapii rodziny i informacji o sytuacji formalno
- prawnej cz∏owieka po wypadku, urazie, przewlek∏ej
chorobie, o tym co mu przys∏uguje i jakie obowiàzujà
procedury. Prawid∏owe zaopatrzenie w sprz´t ortope-
dyczny umo˝liwi szybszy proces usprawniania, umie-
j´tnie dobrany wózek inwalidzki wyeliminuje do mi-
nimum mo˝liwoÊç powstania odle˝yn, skostnieƒ,
przykurczów, a unikni´cie potrzeby ich leczenia za-
pobiegnie licznym depresjom, frustracjom, nerwicom
i uzale˝nieniom. Ma to równie˝ du˝y wp∏yw na wzgl´dy
ekonomiczne. Obowiàzek takiej polityki powinien
spoczywaç na Paƒstwie, tymczasem wiele z tych kwestii
jest pomijanych, a konkretnà pomocà zajmujà si´ or-
ganizacje pozarzàdowe, w tym tak˝e powo∏ane do
tego celu Stowarzyszenie Centrum Niezale˝nego ˚ycia
w Ciechocinku, które stosuje si´ do g∏oszonej przez
prof. Wiktora Deg´ idei wczesnej rehabilitacji, maksy-
malnego usprawniania, kompensacji utraconych funkcji
oraz likwidacji barier fizycznych, spo∏ecznych i psycho-
logicznych. Uwzgl´dniajàc wspó∏czesne tendencje
w rehabilitacji, nale˝y pami´taç, ˝e cz∏owiek z niepe∏-
nosprawnoÊcià nie powinien byç przedmiotem, a pod-
miotem oddzia∏ywaƒ i jego zdanie jest znaczàce zw∏asz-
cza w sprawach, które jego w sposób bezpoÊredni
i poÊredni dotyczà.

Obecnie w Centrum realizowany jest program
Centrum Niezale˝nego ˚ycia i Aktywnej Rehabilitacji,
w ramach którego prowadzone sà dwa zadania:

Zadanie nr 1 - Prowadzenie poradnictwa psycholo-
gicznego, spo∏eczno-prawnego oraz udzielanie infor-
macji na temat przys∏ugujàcych uprawnieƒ, dost´pnych
us∏ug, sprz´tu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej
dla osób niepe∏nosprawnych. W ramach tego zadnia
prowadzona jest równie˝ Wypo˝yczalnia Sprz´tu Re-
habilitacyjnego i Urzàdzeƒ Pomocniczych. Sprz´t jest
u˝yczany nieodp∏atnie, jedynym warunkiem jest po-
siadanie aktualnego orzeczenia o stopniu niepe∏no-
sprawnoÊci.

Zadanie nr 2 - Obozy Aktywnej Rehabilitacji - pro-
wadzenie grupowych i indywidualnych zaj´ç, które
majà na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie
umiej´tnoÊci niezb´dnych do samodzielnego funkcjo-
nowania osób niepe∏nosprawnych.

Obydwa zadnia dofinansowane sà ze Êrodków Paƒ-
stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe∏nospraw-
nych w ramach zadania zleconego - konkurs nr V.
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