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TERAPIA: OKNEM NA ŚWIAT 

Niepełnosprawne dzieci, przebywające na oddziale dziecięcym w ZOL w Kraszewie-Czubakach,  
ze względu na opóźniony rozwój psychoruchowy, wymagają stosowania dodatkowych form terapii,  
na prowadzenie których brakuje placówkom leczniczym środków finansowych. 

Jedną z nich jest stymulacja polisensoryczna, czyli wielozmysłową. Metoda ta zwana również 
„porannym kręgiem” została opracowana przez w Niemczech przez Hedwig Abel–Anstatt. Polega ona  
na nawiązaniu komunikacji z dzieckiem upośledzonym poprzez stymulację zmysłów - takich jak: smak, 
węch, dotyk, wzrok i słuch – w oparciu o świat przyrody, który zmienia się wraz  
z przemijającymi porami roku. Dzięki tej metodzie dziecko poznaje nowe bodźce, obcuje z nimi, zaczyna 
dostrzegać  wielozmysłowo nieznaną mu dotychczas przestrzeń. Wszystkie dzieci, oprócz stymulacji 
polisensorycznej, potrzebują również kontaktu ze zdrowymi rówieśnikami, dlatego też integracja 
społeczna jest niezbędna dla dalszego rozwoju i leczenia maluchów. 

Możliwość rozwoju, wspomaganie kształtowania wrażeń zmysłowych, może zapewnić terapia 
Snoezelen, która polega na różnorodnym bodźcowaniu niepełnosprawnego dziecka w tzw. Sali 
Doświadczania Świata. Metoda ta wykorzystując światło, dźwięk, zapach i dotyk wyzwala  
u upośledzonych czy autystycznych dzieci świadomą i samodzielną aktywność. Efekty takiej terapii są 
nieocenione: dzięki niej niepełnosprawne dzieci mają możliwość kształtowania – choć może  
i nawet w niewielkim stopniu – swojego otoczenia.  

Pomocna jest również integracja sensoryczna, hydroterapia. Bardzo istotnym elementem, wręcz 
koniecznym w rozwoju, dla poprawy funkcjonowania małych pacjentów, jest rodzina. Chcąc stworzyć 
namiastkę prawdziwego domu, pomocne jest m.in. utworzenie miejsca wspólnego posiłku. 

Oddział ZOL w Kraszewie-Czubakach opiekuje się przede wszystkim porzuconymi dziećmi poniżej 
trzeciego roku życia. Obecnie znajduje się w nim  ok. trzydzieścioro - chorych i ciężko doświadczonych 
przez los - maluszków z całej Polski, którym staramy się pomóc Odzyskać Radość. Dzieci cierpią na 
poważne schorzenia i deformacje (ok. dziesięcioro z nich przebywa w stanie śpiączki), większość zaraz po 
urodzeniu została porzucona przez swoich rodziców. Należy podkreślić, że ZOL w Kraszewie-Czubakach, 
jako jedyny w Polsce opiekuje się także dziećmi dializowanymi otrzewnowo. 

Hania to dziecko spowolnione psychoruchowo. Głównym celem w terapii Snoezelen, byłoby wyzwolenie 
u dziewczynki aktywności ruchowej, poprzez doświadczenie ruchu. Niezbędny do jej rozwoju jest 
również chodzik, ułatwiający samodzielne przemieszczanie się. 

Alan to chłopiec wymagający głównie usprawniania percepcji, motoryki, rozwijania aktywności 
poznawczej, samodzielności, komunikacji. 

Dominika, jako dziewczynka ze wzmożonym napięciem mięśniowym, wymaga stymulacji zmysłu 
równowagi, poprzez rozwijanie orientacji w schemacie ciała, normalizowanie napięcia mięśniowego, 
wzbogacanie aktywności. 
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Także Julka jest dzieckiem z deficytami psychoruchowymi. Potrzebuje głównie aktywizowania sfery 
ruchowej, poznawczej, rozwijania spostrzegania, koncentracji, wzbogacania kontaktów społecznych. 

Z dokładniejszą charakterystyką naszych Podopiecznych można się zapoznać klikając w zakładkę: 
PRAWDZIWE HISTORIE, na stronie www.porzucone-niepelnosprawne.pl – będącej częścią Kampanii 
Informacyjnej „Porzucone-Niepełnosprawne”, współfinansowanej ze środków Samorządu Województwa 
Mazowieckiego. 

 
Artykuł pochodzi ze strony www.porzucone-niepelnosprawne.pl 
Kampania Informacyjna „Porzucone-Niepełnosprawne”. 
Organizator Kampanii: Fundacja Odzyskać Radość 
Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. 

 
 

Informacja: 

Artykuł z prawem do przedruku. Prosimy o zachowanie powyższych informacji (źródło artykułu, nazwa 

Kampanii, organizator Kampanii, współfinansujący) 

 

 


