Mysłowice, 17.11.2016

WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH
ul. Powstańców 1
41-400 Mysłowice

Szanowni Państwo,

W związku z wprowadzeniem w naszym mieście programu „Terapia Autyzmu i Zespołu Aspergera”
MYSŁOWICKA FUNDACJA PO PIERWSZE CZŁOWIEK zwraca się do Państwa z prośbą o rozważenie
możliwości rozszerzenia programu o inne terapie, które dziś są proponowane dzieciom odpłatnie a
zdecydowanie poprawiają funkcjonowanie dzieci ze spektrum autyzmu.
W karcie informacyjnej ,którą otrzymali rodzice dzieci z autyzmem wymieniono następujące terapie w
ramach wyżej wymienionego programu:





pedagogiczna
psychologiczna
logopedyczna
ruchowa

Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę, że jest to pakiet podstawowych terapii, które dzieci autystyczne
mają w zaleceniach w Orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz w Opinii
o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Dzieci przedszkolne kształcenie specjalne mają
realizowane w przedszkolach, natomiast zajęcia z wczesnego wspomagania w szkole specjalnej lub
również w przedszkolu.
Dodatkowo dzieci z Całościowymi Zaburzeniami Rozwoju korzystają z tych samych form terapii
w ramach rehabilitacji na Oddziale dziennym w ORO.
W momencie kiedy dziecko idzie do szkoły kształcenie specjalne odbywa się w szkole. Wczesne
wspomaganie rozwoju zastępuje się pomocą psychologiczno -pedagogiczną w Poradni Specjalistycznej.
Poza tym dzieci nadal korzystają z terapii w ORO.
W związku z powyższym MYSŁOWICKA FUNDACJA PO PIERWSZE CZŁOWIEK w trosce o rozwój i zdrowie
dzieci autystycznych pragnie zachęcić Państwa do rozszerzenia programu o terapie, które są dostępne w
naszym mieście. Mogą zdecydowanie urozmaicić życie dzieci z autyzmem czy Zespołem Aspergera,
sprawić by terapia nie była wyłącznie ciężką pracą, ale nade wszystko zwiększyć szansę na samodzielne
życie dzieci w przyszłości.
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Są to:









Terapia taktylna
Terapia Ręki
Terapia SI
Biofeedback
Dogoterapia
Hipoterapia
Felinoterapia
Sensoplastyka

Doskonałą formą terapii mogły by być zajęcia na basenie prowadzone przez Naszych Rehabilitantów.
Dziś część rodziców płaci za zajęcia indywidualne na basenie. Niestety często osobom nie
wyspecjalizowanym do pracy z dzieckiem autystycznym.
Zachęcamy również do zatrudniana w ramach programu terapeutów specjalizujących się w pracy z
dziećmi ze spektrum autyzmu.
Proponujemy by w ramach programu „Terapia Autyzmu i Zespołu Aspergera” objąć terapią rodziców i
rodzeństwo chorego dziecka. W praktyce rodzina nie jest objęta żadną pomocą psychologiczną.
Po diagnozie rodzina zostaje zostawiona „sama sobie” a przecież często to rodzice stają się terapeutami
swoich chorych dzieci bo terapia trwa właściwie cały dzień. Rodzeństwo natomiast jest zupełnie
zagubione w nowej rzeczywistości. Kiedy w rodzinie pojawia się dziecko niepełnosprawne choruje cała
rodzina.
Program „Terapia Autyzmu i Zespołu Aspergera” to ogromny ukłon w stronę dzieci, ale i szansa na
rozpoczęcie kompleksowej pomocy rodzinom w którym pojawił się autyzm. To szansa na pokonanie
autyzmu teraz!
MYSŁOWICKA FUNDACJA PO PIERWSZE CZŁOWIEK w imieniu swoim i „rodzin autystycznych” pragnie
złożyć serdecznie podziękowania za ten program. Dziękujemy za szansę jaką nasze miasto daje dzieciom,
które na co dzień zmagają się z tym Całościowym Zaburzeniem Rozwoju. Jednocześnie zwracamy się do
Państwa z prośbą o zapoznanie się z formami terapii, które zaproponowaliśmy dla dzieci jak i dla ich
rodzin.

Z poważaniem

Do wiadomości:
Prezydent Miasta Mysłowice
Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych
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