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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 by∏y to 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. Pozosta∏o wi´c znaleêç odpowiedni obiekt
w Ciechocinku - w uznanym uzdrowisku, posiadajàcym
najlepsze predyspozycje do rehabilitacji osób z niepe∏-
nosprawnoÊciami narzàdu ruchu. Po wielu miesiàcach
dyskusji i poszukiwaƒ znaleziono najbardziej adekwa-
tne 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 by uczono „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,
z 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-
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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 osobom z niepe∏nosprawnoÊciami, ˝e ˝y-
jàc 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.

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. Uwzgl´dniajàc wspó∏czesne tenden-
cje w rehabilitacji, nale˝y pami´taç, ˝e cz∏owiek z nie-
pe∏nosprawnoÊcià nie powinien byç przedmiotem,
a podmiotem oddzia∏ywaƒ i jego zdanie jest znaczàce
zw∏aszcza w sprawach, które jego w sposób bezpo-
Êredni 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 zadania
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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