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O NAS

S

towarzyszenie nasze powstało w celu
niesienia pomocy osobom z zespołem
Downa oraz wspierania ich rodziców
i opiekunów we wszystkich sferach i na każdym etapie życia. Ważnym aspektem naszej
działalności jest pomoc w jak najwcześniejszej
kompleksowej rehabilitacji i opiece medycznej. Dzięki naszym staraniom Stowarzyszenie
„Razem”, jako jedyne w Polsce, uzyskało członkostwo w Europejskim Stowarzyszeniu Na Rzecz
Osób z Syndromem Downa – EDSA.
Celem działania naszego Stowarzyszenia jest:
Integracja osób niepełnosprawnych, ich rodzin,
opiekunów i przyjaciół z regionu Dolnego Śląska.
Tworzenie bazy danych o lekarzach - specjalistach i placówkach medycznych zorientowanych na
profesjonalną pomoc dzieciom z zespołem Downa.
Prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów.
Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych,
pomoc w uzyskaniu zawodu i znalezieniu pracy.
Podejmowanie działań zmierzających do
tworzenia nowych placówek rehabilitacyjnych,
medycznych, terapeutycznych, edukacyjnych,
kulturalnych, rekreacyjnych, domów dziennego pobytu oraz ośrodków stałego zamieszkania
osób niepełnosprawnych.
Wsparcie procesu kształcenia oraz kreowanie
nowych rozwiązań w zakresie edukacji.
Pomoc i konsultacja w sprawach dotyczących
prawnej sfery życia osób niepełnosprawnych.

www.stowarzyszenie-razem.org

Nawiązywanie i propagowanie krajowej i międzynarodowej współpracy w ramach ustalonych celów
statutowych. Rozpowszechnianie wiedzy z zakresu
światowych osiągnięć w zakresie poprawy jakości życia osób niepołnosprawnych.
Nasza działalność na Dolnym Śląsku
Organizujemy krajowe oraz międzynarodowe
konferencje naukowe poświęcone postępom w leczeniu, rehabilitacji i edukacji dzieci z zespołem
Downa. Pozwala to nam na zdobywanie i udostępnianie istotnych informacji dotyczących funkcjonowania osób dotkniętych tą wadą genetyczną.
Działania, jakie podejmujemy w kierunku usystematyzowania wiedzy medycznej na temat osób
z zespołem Downa polegają na inicjowaniu spotkań
rodziców z lekarzami, specjalistami, rehabilitantami. Stworzyliśmy schemat postępowania dla

Wystawa z okazji Światowego Dnia Zespołu
Downa „Słońce jest w nas” marzec 2009
Wrocław, ul. Świdnicka.
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O NAS
rodziców od momentu urodzenia się dziecka. Przygotowaliśmy listę, rekomendowanych przez rodziców, lekarzy – specjalistów, zajmujących
się problematyką zespołu Downa. Nawiązujemy kontakty z lekarzami oraz z innymi
stowarzyszeniami z Polski i ze świata, którzy poprzez stronę internetową prezentują
nam nowe wiadomości odnośnie leczenia
i wspomagania osób z trisomią chromosomu 21 (inaczej zespół Downa).
W ramach projektów dotyczących poprawy
wizerunku osób z zespołem Downa oraz ich
miejsca w społeczeństwie, wydajemy kalendarze ścienne, organizujemy wystawy plenerowe
prezentujące pozytywny obraz osób niepełnosprawnych umysłowo. Organizujemy koncerty
charytatywne znanych wykonawców na rzecz osób
niepełnosprawnych, a także z udziałem osób niepełnosprawnych.
Zapoczątkowaliśmy program edukacyjny, który
ma na celu ułatwienie rodzicom dostępu do przedszkoli lub szkół integracyjnych. W ramach tego projektu dążymy do poprawy warunków edukacyjnych
dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych.
Istotnym elementem działalności stowarzyszenia
są spotkania integracyjne rodzin osób z zespołem
Downa, na których wymieniamy informacje dotyczące spraw bieżących jak również problemów związanych z aspektami medycznymi i wychowawczymi.
Nasze spotkania integracyjne to: Majówki
w Łagiewnikach, Spotkania Rodzin na Partynicach, Mikołajki, imprezy i zabawy dla dzieci.
Organizujemy rodzinne wyjazdy logopedyczne. n
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Spotkanie rodzin na Partynicach - wrzesień 2007

Prof. Etta Wilken podczas wykładu na Międzynarodowej Konferencji – październik 2008

Koncert charytatywny Szymona Zychowicza
w Muzeum Architektury – marzec 2009

www.stowarzyszenie-razem.org

WSPARCIE MEDYCZNE

Z

espół Downa jest odmiennością genetyczną, która występuje we wszystkich krajach,
u ludzi różnych ras, bez względu na płeć,
wiek, wykształcenie, pochodzenie oraz na status
ekonomiczny.
Wada ta jest nieprawidłowością chromosomową charakteryzującą się występowaniem
dodatkowego chromosomu w każdej lub prawie w każdej komórce człowieka. Choć dziś
stan wiedzy na temat zespołu Downa jest duży
nadal nieznane są przyczyny jej powstawania.
Obecność dodatkowego chromosomu powoduje
opóźniony rozwój psychoruchowy, a także współ-

nasz specjalista

Rodzice nie są winni!
dr Robert
Śmigiel,
genetyk,
pediatra

Gdy rodzi się dziecko
z zespołem Downa,
bardzo często rodzice
obwiniają się za to.
Doszukują się przyczyn
we własnym życiu czy
środowisku.Prawda jest
taka, że nic, co się stało
przed zajściem w ciążę
matki dziecka z zespołem
Downa, jak i w trakcie
trwania ciąży, nie miało
wpływu na powstałe
zmiany.

Najcześciej (95%) mamy
do czynienia z prostą
trisomią chromosomu 21,
która nie jest dziedziczna.
W związku z tym rodzina
pacjenta, rodzeństwo ani
inne dzieci rodziców nie
są obarczeni podwyższonym ryzykiem (ponad
ryzyko populacyjne),
urodzenia dziecka
z zespołem Downa. Dla
matki dziecka oznacza
to, że ryzyko powtórzenia
jest niskie i każda następna ciąża jest obarczona
takim samym ryzykiem,
jakie mają inne kobiety
w tym samym wieku
(ryzyko populacyjne).

www.stowarzyszenie-razem.org

występowanie wad towarzyszących, najczęściej
takich jak: wady serca, niedosłuch. Czasem występują też wady fizjologiczne układu pokarmowego i moczowego.
Występująca w zespole Downa ogólna wiotkość mięśni powoduje spowolnienie rozwoju fizycznego oraz jego nieharmonijność. Problemy
zdrowotne i edukacyjne, które występują u dzieci
z zespołem Downa mogą być korygowane w procesie kompleksowej rehabilitacji przy zapewnieniu
poczucia bezpieczeństwa emocjonalnego i akceptacji. Dziecko ma wtedy szansę na pełny rozwój
swoich możliwości, umiejętności i zdolności.
Kiedy urodzi się dziecko z podejrzeniem zespołu Downa, w celu zdiagnozowania problemów
wymagających leczenia, należy skontaktować się
z lekarzami poniższych specjalności:

GENETYK – wykonanie badań cytogenetycznych

w celu potwierdzenia lub wykluczenia zespołu
Downa i określenia rodzaju trisomii chromosomu 21 (inaczej zespołu Downa). Wynik badania jest wskazaniem do uzyskania orzeczenia
o niepełnosprawności. Na podstawie orzeczenia można ubiegać się o świadczenia przysługujące dzieciom niepełnosprawnym.

KARDIOLOG – wady serca dotyczą niemal

połowy dzieci z zespołem Downa, na ogół nie
wymagają natychmiastowego zabiegu i z czasem same się wyrównują, choć zdarzają się
przypadki bardziej złożonych wad serca, wymagających interwencji kardiochirurgicznej.
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WSPARCIE MEDYCZNE
ENDOKRYNOLOG – zaburzenia funkcjonowania

tarczycy, które często występują u dzieci z zespołem Downa, powinny być zdiagnozowane zaraz
po porodzie. Opóźnienie włączenia koniecznych
leków może odbić się niekorzystnie na rozwoju
umysłowym dziecka. Zaleca się badanie poziomu hormonów tarczycy (TSH, T3, T4)

ORTOPEDA – uogólniona hipotonia (wiotkość

mięśni i stawów) może tworzyć ryzyko zwiększające zwichnięcia biodra. Dlatego należy wcześniej niż w ustawowym 3 miesiącu życia wykonać badanie USG stawów biodrowych u dzieci
z zespołem Downa.

tj. jaskra czy zaćma, wymagają koniecznej kontroli okulistycznej noworodków. Wizyta u okulisty zalecana jest przynajmniej raz w roku.

LOGOPEDA - ocenia poziom rozwoju mowy,
podpowie w jaki sposób karmić dziecko, układać
do snu, jak ćwiczyć narządy artykulacyjne. Przy
wiotkości języka warto wprowadzić prawidłowy
masaż jamy ustnej od pierwszych dni życia.

AUDIOLOG – zaburzenia słuchu wcześnie
wykryte dają możliwość rozpoczęcia rehabilitacji wtedy, gdy jest ona skuteczna. Zalecane
jest odwiedzenie poradni audiologicznej przed
ukończeniem 3 miesiąca życia dziecka.

PEDAGOG - pokaże w jaki sposób bawić się
z dzieckiem wykorzystując odpowiednie zabawki
i pomoce, podpowie jak prowadzić trening samoobsługi, pokaże ćwiczenia wspomagające rozwój
umiejętności czytania, pisania i liczenia.

NEUROLOG – każdy noworodek z podejrze-

FIZJOTERAPEUTA - nauczy podstawowych ćwi-

OKULISTA – rzadko występujące wady wzroku

niem zespołu Downa powinien mieć wykonane
USG głowy i przeprowadzone wstępne badania
neurologiczne z opisem stwierdzonych zaburzeń. Częstość występowania padaczki u naszych dzieci wynosi ok. 10 %. Coroczne wykonanie badania EEG jest ważne w prowadzeniu
osób z zespołem Downa.

LARYNGOLOG – dzieci często narażone są na
infekcje oddechowe oraz na tendencję przerostu
migdałków: podniebiennych i językowego. Zaburzenia te mogą utrudniać prawidłową wymowę.
Częstym zaburzeniem jest zapalenie krtani.
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czeń i zabiegów, podpowie jak wpleść rehabilitację
w czynności dnia codziennego lub w zabawę. Pokaże najlepsze pozycje ułożeniowe dla dziecka n

UWAGA

W związku ze stosunkowo długim
oczekiwaniem na wynik badania
genetycznego, należy rozpocząć
kompleksową rehabilitację dziecka,
najszybciej jak to jest możliwe.
www.stowarzyszenie-razem.org
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WADA

PLACÓWKA
ADRES

KONTAKT

SCHORZENIE
WADA

PLACÓWKA
ADRES

KONTAKT
071/32-70-100
Retinoterapia:
071/327-05-03

Poradnia Endokrynologiczna
Wrocław, ul. Wrońskiego 13c,
NFZ

071/320-06-54

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu,
ul. Kamieńskiego 73a, NFZ

ONKOMED
Wrocław, ul. Ślężna 169
PRYWATNIE

071/337-04-61
071/337-00-55
071/337-00-56

Centrum Pediatryczne,
im. J. KORCZAKA, Wrocław,
al. Kasprowicza 64/66, NFZ

071/32-36-414

SERCE

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu,
ul. Kamieńskiego 73a, NFZ

Kardiologia
Dziecięca
071/32-09-417

Poradnia Okulistyczna
we Wrocławiu, ul. Żelazna 34

071/783-62-75

GENETYKA

Wrocław,
ul. Marcinkowskiego 1
NFZ

071/784-12-33
od 9:00
do 14:00

Specjalistyczny Ośrodek
Okulistyczny we Wrocławiu
ul. Stawowa 12

071/344-42-27
071/344-79-62
071/343-35-34

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu,
ul. Kamieńskiego 73a, NFZ

Centrala
071/32-70-100
071/327-04-50

Poradnia Okulistyczna
dla Dzieci we Wrocławiu,
ul. Racławicka 15/19, NFZ

071/361-80-28

Polski Związek Głuchych
Specjalistyczny Ośrodek
Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci
i Młodzieży z wadą słuchu

071/355-67-19

Dolnośląski Szpital im.
T. Marciniaka we Wrocławiu,
ul. Traugutta 116 , NFZ

071/342-70-21
071/789-03-86

PULSANTIS, Wrocław,
ul. Ostrowskiego 3, NFZ

071/786-87-02

PROMYK SŁOŃCA,
ul. Swobodna 8a, NFZ

071/367-05-44

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka,
ul. Traugutta 116, NFZ

071/343-76-01

Poradnia Preluksacyjna
Wrocław, ul. Borowska 213
NFZ

071/733-16-00
071/363-65-84

TARCZYCA
endokrynolog

LARYNGOLOGIA

NEUROLOGIA

ORTOPEDA

OKULISTA

Lekarz pierwszego kontaktu
NFZ
SZCZEPIENIA

REHABILITACJA

Poradnia szczepień z grup
wysokiego ryzyka
Centrum Pediatryczne,
im. J. KORCZAKA, Wrocław,
al. Kasprowicza 64/66, NFZ

071/323-64-86

OTTO-PRODENT, Prywatna
Przychodnia Lekarsko-Rehabilitacyjna, ul. Kilińskiego 27,
Wrocław, NFZ

071/322-66-00

PROMYK SŁOŃCA, Wrocław,
ul. Swobodna 8a, NFZ

071/782-77-77
071/367-68-49

PULSANTIS, Wrocław,
ul. Ostrowskiego 3, NFZ

071/339-11-40
071/786-87-02

Zespół Specjalistycznej Opieki
Zdrowotnej we Wrocławiu
ul. Dobrzyńska 21/23

071/343-28-36

KOMPLETNA BAZA PLACÓWEK MEDYCZNYCH W KRAJU: www.rynekmedyczny.pl; www.szukaj.sluzbazdrowia.pl; www.nfz-wroclaw.pl
Narodowy Fundusz Zdrowia – Dolnośląski Oddział Wojewódzki: infolinia 071/94 88, 071/79-79-100

www.stowarzyszenie-razem.org
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METODY REHABILITACJI

R

ehabilitacja ruchowa ma pomóc dziecku
we wszechstronnym rozwoju tak, aby mogło uzyskać niezależność w życiu i wykorzystać swoje możliwości na tyle, na ile pozwala
istniejące uszkodzenie ośrodkowego układu
nerwowego. Doświadczenia czuciowo-ruchowe dziecka z zespołem Downa są odmienne, co
wywołuje nieprawidłowe odczuwanie własnego ciała oraz nieprawidłowe ruchy. Zaburzenia
w napięciu mięśni i niewłaściwe jego rozłożenie
powodują powstawanie odmiennych wzorców
ruchowych, typowych dla poszczególnych zaburzeń. Dwie najczęstsze metody rehabilitacji
dzieci z zespołem Downa to NDT – Bobath oraz
metoda Vojty.

Założenia metody NDT - Bobath

Główne zasady usprawniania według koncepcji
NDT - Bobath obejmują:
wpływanie na napięcie mięśni poprzez obniżanie napięcia wzmożonego i podwyższanie
obniżonego, co jest możliwe dzięki zastosowaniu odpowiednich technik postępowania już od
pierwszych miesięcy życia,
wyzwalanie ruchów w formie najbardziej jak to
jest tylko możliwe zbliżonej do prawidłowych, co
zostaje osiągnięte poprzez wspomaganie i prowadzenie ruchu z punktów kluczowych, czyli punktów kontroli ruchu, którymi są: głowa, obręcz
barkowa , obręcz miedniczna i inne części ciała,
wykorzystywanie i utrwalanie zdobytych umiejętności ruchowych w codziennych czynnościach,
hamowanie nieprawidłowych odruchów.
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Terapeuta ćwiczy całe ciało dziecka, a nie porusza
wybranymi kończynami. Dzięki temu dostarcza odpowiednich doznań czuciowych i ruchowych, a dziecko
jest dynamicznie aktywizowane. Pomoc przy wykonywaniu ruchu powinna być taka, aby zapewniała maksymalny i aktywny udział dziecka, a jednocześnie nie
wywoływała nieprawidłowych reakcji wynikających
ze zbyt dużego wysiłku czy stresu. Każdy ruch jest
przygotowywany i połączony z przemieszczaniem
ciężaru ciała i środka ciężkości. Rodzaj, tempo i rytm
ćwiczeń dobiera się indywidualnie. Podczas ćwiczeń
dziecko nie powinno płakać, gdyż płacz zmniejsza
skuteczność działań terapeutycznych.

nasz specjalista

Mogą być samodzielne!
dr Teresa
Kaczan,
logopeda

Rodzice na wiadomość,
że ich dziecko ma zespół
Downa przeżywają szok,
są przerażeni. Boją się
reakcji bliskich i otoczenia,
martwią się o przyszłość
swojego dziecka. „Jak
sobie poradzi w dorosłym
życiu, co się z nim stanie,
gdy nas zabraknie?” – to
ich najczęstsze pytania.
Dlatego już kilka dni po
porodzie staram się rozmawiać z nimi o tym, co

to jest zespół Downa i jak
należy zacząć pielęgnować
malucha w warunkach
domowych. Rodzice
szybko muszą zrozumieć,
że im wcześniej rozpoczną
rehabilitację, tym większe
będą sukcesy. Ważne jest
by od samego początku
stwarzali swoim dzieciom
możliwość jak największej
samodzielności w codziennych zajęciach, jak jedzenie, sprzątanie, pranie,
zmywanie. I żeby w tych
codziennych obowiązkach
traktowali je jak dzieci
zdrowe. To daje szansę
na ich lepsze uspołecznienie i rozwój.

Inne metody rehabilitacji
Wraz z wiekiem dziecka powstaje potrzeba
wprowadzania innych metod rehabilitacji
dostosowanych do jego możliwości
i potrzeb rozwojowych, m.in. :
✔ metoda C. Moralesa
✔ terapia neurologopedyczna
✔ hipoterapia
✔ muzykoterapia
✔ metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne
Prawidłowo wykonywane zabiegi pielęgnacyjne,
karmienie, noszenie dziecka, czy zabawa z nim są
odpowiednimi momentami do utrwalania ruchów
ćwiczonych przez fizjoterapeutę. Odpowiednio
przeszkoleni rodzice i opiekunowie kontynuują ćwiczenia w warunkach domowych.
Metoda NDT - Bobath jest stosowana na całym świecie. Przyjęte w niej założenia i sposoby
postępowania nie wywołują kontrowersji i są powszechnie akceptowane.

Zasady metody Vojty

Prof. Vaclav Vojta, czeski neurolog dziecięcy, zauważył, że w ciągu pierwszych trzech miesięcy zachodzą
diametralne zmiany w wyproście oraz możliwości
rotacji kręgosłupa. Ten proces decyduje o prawidłowym ustawieniu wszystkich stawów, prawidłowym
skurczu i rozkurczu mięśni, możliwości pionizowania się oraz przemieszczania w przód.
Vojta sprecyzował idealne oraz nieprawidłowe
reakcje możliwe do zaobserwowania w trakcie badania. W ten sposób powstała diagnostyczna kon-

www.stowarzyszenie-razem.org

cepcja Vojty: siedem neurologicznych reakcji ułożeniowych ciała w przestrzeni. Pozwalają one już
w pierwszych dniach życia dziecka na bardzo czułe
i dokładne wychwytywanie zaburzeń wynikających
z tzw. złej kontroli posturalnej (kontroli postawy).
Dla bardziej dokładnego określenia prawdopodobieństwa zagrożenia patologicznym rozwojem,
potrzebna jest jeszcze ostatnia część badania wg
Vojty: ocena odruchów pierwotnych. Odruchy
pierwotne to pewne automatyzmy ruchowe występujące w różnych okresach życia. Vojta ściśle
określił, które z nich mają występować w okresie
noworodkowym, jak długo utrzymywać i kiedy zanikać, aby kolejne etapy rozwoju motorycznego
mogły być realizowane.
Terapia Vojty, niezależnie od wieku dziecka, pozwala na wywoływanie wszystkich mechanizmów
składających się na prawidłowy rozwój, a w przyszłości na prawidłową lokomocję. Ważne jest,
by jakość wzorców ruchowych wywoływanych
w trakcie terapii Vojty, odpowiada jakości idealnego modelu rozwoju motorycznego. Najlepszy okres dla jej rozpoczęcia to pierwsze trzy
miesiące życia, najpóźniej do końca piątego
miesiąca. Pierwsze trzy miesiące życia dlatego,
gdyż w tym okresie w prawidłowych warunkach
kształtuje się fizjologiczny wyprost kręgosłupa.
Diagnostyka Vojty to ocena rozwoju ruchowego niemowląt. Prawidłowość tego procesu ocenianego poprzez badanie motoryki
spontanicznej, reakcje ułożeniowe oraz odruchy pierwotne jest miarą jakości funkcjonowania centralnego układu nerwowego. 
n
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W

iedza rodziców na temat przysługujących im praw jest zazwyczaj niewielka.
Mimo powszechnej opinii, że państwo
polskie nie gwarantuje należytej opieki, istnieje
wiele możliwości uzyskania pomocy.

Orzeczenie o niepełnosprawności

Orzeczenia o niepełnosprawności jest prawnym
dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność
dziecka i stanowi podstawę do korzystania ze świadczeń, ulg i uprawnień. Instytucją, do której musisz
się zwrócić o wydanie orzeczenia jest Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
Do wniosku o wydanie orzeczenia potrzebne
jest zaświadczenie lekarskie, zawierające opis stanu
zdrowia dziecka oraz pełna dokumentacja medyczna mogąca mieć wpływ na ustalenie zakresu niepełnosprawności (wynik badania kariotypu, konsultacje
medyczne, aktualne badania diagnostyczne, karty
informacyjne z pobytów w szpitalu). Zaświadczenie
lekarskie nie może być wydane wcześniej niż 30 dni
przed dniem złożenia wniosku.
Druki zaświadczeń i wniosków można pobrać osobiście w siedzibach zespołów lub też ze
strony internetowej, w przypadku Wrocławia na
www.mops.wroclaw.pl. Na tej stronie można uzyskać także praktyczne informacje dotyczące ulg
i uprawnień dla osób niepełnosprawnych.
Po uzyskaniu orzeczenia można wystąpić do
zespołu ds. orzekania o wydanie legitymacji osoby
niepełnosprawnej, które są honorowane między
innymi przez komunikację miejską, podmiejską
i międzymiastową.
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POWIATOWE ZESPOŁY DS. ORZEKANIA
O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI NA DOLNYM ŚLĄSKU
Bolesławiec

ul. Zwycięstwa 9

071/735-30-51

Dzierżoniów

ul. Piastowska 1

074/832-32-30

Głogów

ul. Sikorskiego 21

076/728-28-51

Góra

ul. Hirszfelda 6

065/543-28-96

Jelenia Góra

ul. Wojska Polskiego 18

075/753-31-93

Kamienna Góra

ul. Armii Ludowej 7

075/645-02-32

Kłodzko

ul. Kościuszki 2

074/865-86-88

Legnica

Pl. Słowiański 1

076/724-35-16

Legnica

ul. Chojnowska 112

076/723-33-00

Lubań

ul. Przemysłowa 4

075/646-43-00

Lubin

ul. Łokietka 3

076/724-60-21

Lwówek Śląski

ul. Morcinka 7

075/782-20-44

Milicz

Pl. Ks. E.Weresiaka 3a

071/384-13-84

Oleśnica

ul. Słowackiego 10

071/314-01-48

Oława

ul. 3-go Maja 1

071/303-29-71

Polkowice

ul. Górna 2

076/724-63-82

Strzelin

ul. Kamienna 10

071/793-89-15

Środa Śląska

ul. Kilińskiego 28

071/317-46-32

Świdnica

ul. Westerplatte 24-26

074/852-34-02

Trzebnica

ul. Kościuszki 10

071/387-05-96

Wałbrzych

ul. Wyzwolenia 24

074/847-98-90

Wołów

ul. Inwalidów Wojennych 26

071/389-54-10

Wrocław

ul. Strzegomska 6

071/782-23-60

Zgorzelec

ul. Bohaterów II Armii W.P. 8

075/775-04-06

Złotoryja

ul. Szkolna 1

076/878-70-32

Możesz nie zgodzić się z decyzją Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
i odwołać się od tej decyzji do Wojewódzkiego
Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
Odwołanie takie musisz złożyć za pośrednictwem
Powiatowego Zespołu, który wydał orzeczenie.

Świadczenia

Ustawa o świadczeniach rodzinnych wprowadziła
nowy system wsparcia dla rodziny. Wymienia dwie
grupy świadczeń: zasiłek rodzinny z systemem
dodatków oraz świadczenia opiekuńcze.
Zasiłek Rodzinny
Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie
wydatków na utrzymanie dziecka. Jest podstawową formą wsparcia.
Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:

– urodzenia dziecka;
– opieki nad dzieckiem w okresie korzystania
z urlopu wychowawczego;
– samotnego wychowywania dziecka;
– kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego;
– rozpoczęcia roku szkolnego;
– podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza
miejscem zamieszkania;
– wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej.

Świadczenia opiekuńcze
Nie są dodatkami do zasiłku rodzinnego – to odrębne
świadczenia. Świadczeniami opiekuńczymi wymienionymi w ustawie o świadczeniach rodzinnych są:

www.stowarzyszenie-razem.org

świadczenia pielęgnacyjne - przysługują z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem
niepełnosprawnym. Niepełnosprawność musi
być potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności, a w nim dodatkowo wpisane dwa wskazania: o konieczności stałej lub długotrwałej opieki
lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie
ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, oraz konieczności stałego współudziału na co
dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia,
rehabilitacji i edukacji. Warunkiem otrzymania
świadczenia jest spełnienie kryterium dochodowego z ustawy o świadczeniach rodzinnych.
zasiłek pielęgnacyjny – przysługuje dziecku niepełnosprawnemu (z orzeczoną niepełnosprawnością),
osobie niepełnosprawnej w stopniu znacznym,
w stopniu umiarkowanym oraz osobie, która
ukończyła 75 lat. Zasiłek pielęgnacyjny jest jedyną formą wsparcia o którą mogą ubiegać się osoby
nie spełniające kryteriów dochodowych (czyli nie
tylko osoby znajdujące się w gorszej sytuacji materialno-bytowej).

Pomoc społeczna

Ustawa o pomocy społecznej wskazuje trzy podstawowe rodzaje zasiłków: zasiłek stały, okresowy
i celowy. O pomoc finansową mogą starać się osoby, które spełniają warunki określone w ustawie
o pomocy społecznej. Pierwszym warunkiem jest
trudna sytuacja życiowa, drugim: trudna sytuacja
finansowa. Oba warunki musza być spełnione
jednocześnie. Pomoc udzielana jest na wniosek
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osoby zainteresowanej. Należy zgłosić się do
ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania (gminie, dzielnicy). Zwracając się o wsparcie przedstawiamy naszą prośbę na piśmie. Decyzja podejmowana jest po przeprowadzeniu
rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Dofinansowania oraz
programy celowe PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych tworzy programy celowe, takie
jak: Komputer dla Homera, Sprawny Dojazd,
Uczeń na Wsi, w ramach których przyznane
dofinansowania w dużej mierze mogą umożliwić aktywną rehabilitację.
O dofinansowanie ze środków PFRON (na
likwidację tzw. barier technicznych) mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli umożliwi
im to, lub w znacznym stopniu ułatwi, wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub
kontaktów z otoczeniem. Wysokość dofinansowania likwidacji barier wynosi do 80 % kosztów
przedsięwzięcia.
Turnusy rehabilitacyjne są zorganizowaną formą aktywnej rehabilitacji połączoną z elementami wypoczynku. O dofinansowanie do turnusów
rehabilitacyjnych mogą starać się osoby niepełnosprawne, które są kierowane na turnusy na
wniosek lekarza, pod którego opieką się znajdują (może to być lekarz pierwszego kontaktu lub
specjalista). Informację o ośrodkach i organizatorach turnusów oraz specjalne druki wniosków
do wypełnienia można uzyskać w:
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OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
Wrocław

ul. Strzegomska 6

071/78-22-300

Wałbrzych

ul. Beethovena 1-2

074/66-40-800

Głogów

ul. Sikorskiego 4

076/727-65-00

Chojnów

ul. Kolejowa 29

076/818-82-18

Legnica

ul. Poselska 13

076/722-18-00

Jelenia Góra

al. Jana Pawła II nr 7

075/752-39-51

Dzierżoniów

ul. Krasickiego 25

074/646-46-35

Oleśnica

ul. Wojska Polskiego 13

071/314-38-52

Zgorzelec

ul. Traugutta 77 b

075/775-69-11

Złotoryja

ul. B. Chrobrego 1

076/878-34-29

Bystrzyca Kł.

ul. 1 Maja 1

074/811-39-91

Jelcz-Laskowice

ul. Witosa 71

071/318-15-12

Polkowice

ul. Lipowa 2

076/724-67-00

Lubin

ul. Kilińskiego 25 A

076/746-34-00

Lubań

pl. Lompy 1

075/646-04-11

Ziębice

ul.Wałowa 65

074/819-19-86

Bielawa

ul. 3 maja 20

074/833-47-93

Świebodzice

ul. Piłsudskiego 8

074/666-95-88

l Krajowym Centrum Organizacji Turnusów
Rehabilitacyjnych, tel. 022/826-48-22
l na stronach: www.zurs.com.pl; www.ebon.mps.
gov.pl/osrodki; www.turnusy.rehabilitacyjne.pl
l Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie oraz
w Miejskich Ośrodkach Pomocy Społecznej.

www.stowarzyszenie-razem.org

Na decyzję o przyznaniu dofinansowania z PCPR-u
oczekuje się zazwyczaj dosyć długo, dlatego też warto starać się o dofinansowanie co najmniej z kwartalnym wyprzedzeniem, najlepszym jednak rozwiązaniem jest złożenie wniosku na samym początku roku,
w którym chcemy wyjechać na turnus.
Wymagane dokumenty:
l wniosek lekarski na turnus rehabilitacyjny
(wypełniany przez lekarza pierwszego kontaktu
lub lekarza specjalistę)
l kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
l udokumentowane dochody (np. odcinek renty,
decyzja z OPS, oświadczenie o zarobkach z zakładu pracy)
O dofinansowanie ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze, mogą ubiegać
się osoby niepełnosprawne, których średni miesięczny dochód, podzielony przez liczbę osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
obliczony z okresu ostatnich trzech miesięcy przed
dniem złożenia wniosku, nie przekracza:
– 50% przeciętnego wynagrodzenia - na członka
rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym,
– 65% przeciętnego wynagrodzenia - w przypadku osoby samotnej.
Telefony informacyjne do działu zaopatrzenia
ortopedycznego i środków pomocniczych Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego
Funduszu Zdrowia:

www.stowarzyszenie-razem.org

Wrocław, ul. Dawida 2, tel. 071/797-91-99
Adres do korespondencji: DOW NFZ,
ul. Joannitów 6, 50-525 Wrocław
Delegatury DOW NFZ:
l Jelenia Góra, ul. Wolności 18, tel. 075/645-87-07
l Legnica, ul. Jana Pawła II 7, tel. 076/729-31-26
l Wałbrzych, al. Wyzwolenia 20, tel. 074/664-31-10

Podatki

Osoby niepełnosprawne płacące podatki oraz
osoby, pod których opieką znajdują się osoby
niepełnosprawne, zostały uprzywilejowane przy
rozliczeniu się z urzędem skarbowym. Mogą
dokonywać specjalnych odpisów od dochodów.
Odpisują wydatki poniesione na cele rehabilitacyjne oraz związane z ułatwieniem wykonania
czynności życiowych. Wydatki na cele rehabilitacyjne odliczamy od dochodu przed opodatkowaniem a nie od kwoty podatku.
Więcej informacji na ten temat można
znaleźć na portalu www.niepelnosprawni.pl
oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia
„Razem”.
n

UWAGA

W celu wsparcia finansowego
rehabilitacji i leczenia dzieci, można
w odpowiedniej fundacji otworzyć tzw.
subkonto, aby gromadzić na nim środki
z 1 % podatku lub inne darowizny.
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Mandala,
Aleksandra Rudzińska

Londyn, Marta Kuźmicka

„Zespół Downa nie jest
chorobą lecz częścią
naszego bogatego
i zróżnicowanego dziedzictwa biologicznego...
Dziecko nim dotknięte nie
jest upośledzone w swojej
istocie, lecz tylko w zakresie wymagań, które
stawia mu społeczeństwo
w jakim żyje...”

Anioł, Marta Kuźmicka

B. Stratford 1993

Nasze dzieci są zdolne!
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Widok z okna, Marta Kuźmicka

Po drugiej stronie lustra…

Mama Ania z Julą

...Jula znów siada naprzeciwko lustra i rozpoczyna opowiadać swojej
przyjaciółce, po drugiej jego stronie
różne historyjki... Oczywiście dla
dorosłych są one nieznane, ale uwielbiam ją wtedy podglądać... Kiedy
się do niej „przytula”, daje buziaki
czy się z nią wita. Ona po prostu
uwielbia towarzystwo, a w otoczeniu
innych dzieci czuje się wspaniale.
Cieszę się, że ma swój własny mały
świat po drugiej stronie lustra,
że znalazła w nim przyjaciółkę
taką jak ona...

Mama Julia z Gają

Mama Maja z Adasiem

Kiedy dowiedziałam się, że mój synek
ma zespół Downa cały świat mi
się zawalił. Urodziła się malutka
kruszynka, bezbronna, z dziurą
w serduszku. Widziałam go tylko
przez chwilę, bo zaraz zabrano Go
do inkubatora. Jednak na drugi
dzień poszłam do swojego dzieciątka
wtedy zobaczyłam coś dziwnego. Ten
mały chłopczyk patrzył na mnie i się
uśmiechał swoimi skośnymi oczkami.
Tak bardzo pokochałam te oczka
i codziennie, kiedy widzę w nich
radość kocham je coraz bardziej.

Mama
Kamila z Izą

Nie jestem Twoją Mamą, nie czekałam
na Ciebie dziewięciu miesięcy, ale kiedy
pojawiłaś się w moim życiu, zaprosiłam
Cię do mojego serca. Świadomie
i dobrowolnie zrobiłam w nim miejsce
właśnie dla Ciebie, dla dziecka
z zespołem Downa. Pokochałam Cię
bezinteresownie i mocno, podobnie jak
matka kocha swoje dziecko. Teraz
wiem, że jest to Wyjątkowa Miłość,
może nawet inna niż wszystkie …
Bo podobno „takie” dzieci przychodzą na świat po to, aby nauczyć nas
KOCHAĆ BARDZIEJ…

„Dziękuję ci Mamo,ża masz dla mnie tyle cierpliwości kiedy płaczę i za to,że umiesz
mnie rozśmieszyć. Że mnie przytulasz i głaszczesz, śpiewasz ze mną piosenki, bawisz
się ze mną w to co chcę. Pokazujesz mi świat, zabierasz na spacery i zakupy.
Za to,że przy tobie niczego sie nie boję bo wiem,że nie dasz mnie skrzywdzić.
Fajnie, że razem uczymy się nowych dla mnie rzeczy.Wiem, że mogę na ciebie liczyć
i nigdy nie przestaniesz mnie kochać, tak jak ja ciebie”. Wszystko to widzę codziennie
w oczach mojego dziecka. Rozumiemy się bez słów i dzięki temu jestem szczęśliwa.
Nie zawsze tak było bo ja tej miłości musiałam się nauczyć a ona się z nią urodziła.

Pamiętaj o nas!
Podaruj dzieciom

KRS: 0000055381

podatku

Dolnośląskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z Zespołem Downa RAZEM
jest organizacją pożytku publicznego.

www.stowarzyszenie-razem.org

