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Nowa placówka TPD w „Helenowie”

Niepełnosprawne przedszkolaki
Informowaliśmy w jednym z poprzednich numerów „Przyjaciela Dziecka” o położeniu kamienia węgielnego pod budowę przedszkola specjalnego w Centrum Rehabilitacji,
Edukacji i Opieki TPD „Helenów”. Nie minęło wiele czasu, a
już nowa placówka przyjmuje dzieci.
Oficjalne, uroczyste otwarcie przedszkola odbyło się 21
września br. Najpierw nastąpiło odsłonięcie umieszczonej
na budynku tablicy z pełną nazwą placówki, czego dokonali
prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
Wiesław Kołak i prezes Fundacji Sue Ryder Edward MierJędrzejowicz, którzy następnie wraz z burmistrz dzielnicy
Wawer Jolantą Koczorowską, Grzegorzem Sołtysińskim
z Zarządu Totalizatora Sportowego i przedstawicielką Biura
Rzecznika Praw Obywatelskich Barbarą Imiołczyk , biorąc
po kolei nożyce, przecięli wstęgę, co zostało nagrodzone
burzliwymi oklaskami przez licznych uczestników uroczystości. Z kolei odbyło się poświęcenie obiektu przez księdza
arcybiskupa Henryka Hosera, przyjęte równie entuzjastycznymi brawami.
Po zwiedzeniu pięknych, kolorowych sal przedszkolnych
zebrani udali się na słodki poczęstunek (pyszne „domowe”
ciasta pieczone w helenowskiej kuchni), podczas którego w
swobodnych wystąpieniach wspominano historię Helenowa,
jego rozwój, snuto refleksje związane z działaniami i osiągnięciami ośrodka, odczytano listy gratulacyjne.
– Przedszkole – mówił dyrektor Centrum Zbigniew Drzewiecki – jest brakującym ogniwem w opiece i kształceniu,
jakie ośrodek zapewnia swoim podopiecznym. Mamy szkołę
podstawową, gimnazjum i liceum, specjalny ośrodek szkolnowychowawczy z internatem, klub absolwenta, a teraz także
przedszkole.
Od początku miesiąca w przedszkolu odbywają się zajęcia dla kilkanaściorga dzieci, ale są jeszcze miejsca i nabór
trwa. Przedszkole może przyjąć 30 dzieci, które zostają
zakwalifikowane przez komisję, w skład której wchodzą: lekarz, pedagog, psycholog i fizjoterapeuci. Rejonizacja przy
zapisach nie obowiązuje, ale przedszkole nie ma miejsc
noclegowych, więc dzieci trzeba dowozić, dlatego cieszy
się zainteresowaniem głównie wśród rodziców z Warszawy i bliskich okolic. Niepełnosprawnym małym dzieciom
przedszkole zapewnia 40 godzin rehabilitacji miesięcznie;
jest tu fizjoterapia, muzykoterapia, zajęcia na basenie i
hipoterapia.
– Zrobić coś dla dzieci to tak, jak zasadzić las, który ciągle
się rozwija i jest trwały – mówił abp Henryk Hoser. – Niech
tak będzie i z tym ośrodkiem, w którym niepełnosprawne
dzieci są otoczone wszechstronną opieką. Niech coraz lepiej
służy dzieciom.
Sue Ryder – patronka przedszkola
Helenowskie przedszkole specjalne nosi imię Sue Ryder, wybitnej działaczki charytatywnej, która podczas II
wojny światowej służyła w tajnej formacji armii brytyjskiej
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zajmującej się dywersją i wspieraniem ruchu oporu w
okupowanej Europie. Przeniesiona do polskiej sekcji w
Kierownictwie Operacji Specjalnych organizowała opiekę
dla cichociemnych, których często odwoziła na lotnisko,
dbała o różne sprawy związane z wykonywaniem ich zadań. Po wojnie uczestniczyła w organizowaniu pomocy
humanitarnej dla Polski. W 1953 roku założyła Fundację
im. Sue Ryder, dzięki której powstało wiele obiektów: szpitali, hospicjów i domów opieki dla ofiar wojny, w tym 30
w Polsce, i w której do końca życia zajmowała się pracą
charytatywną.
Związki Sue Ryder z Helenowem zaczęły się od czasu,
gdy do ośrodka został sprowadzony jej staraniem tzw.
pawilon angielski, który w Afryce służył jako mieszkanie
dla brytyjskich lotników. W Helenowie pawilon służył jako
internat dla wychowanków, zaś obecnie, odbudowany niemal od podstaw, został zaadaptowany na przedszkole.
Udało się tego dokonać dzięki finansowej pomocy Fundacji
Sue Ryder oraz samorządu województwa mazowieckiego,
które po połowie poniosły koszty inwestycji (1.5 mln zł). Na
wyposażenie pomieszczeń 35 tys. zł przekazał Totalizator
Sportowy.
Listy gratulacyjne
W związku z otwarciem Przedszkola Specjalnego TPD im.
Sue Ryder nadeszły listy gratulacyjne z wyrazami uznania dla
podjętej i zrealizowanej inicjatywy.
Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irena Lipowicz napisała: Trwanie i rozwój Centrum, mimo wielu przeszkód
i niedogodności, to jeden z najpiękniejszych i najbardziej
krzepiących przykładów ludzkiej solidarności oraz miłości
bliźniego. Jestem pełna uznania dla Waszego dorobku, doceniam ogromna pracę wychowawczą i edukacyjną. Dziękuję,
że pomagacie uwierzyć chorym i niepełnosprawnym dzieciom w lepszą przyszłość. Udowadniacie na co dzień, że ich
problemy są także naszymi problemami i razem potrafimy je
rozwiązywać.
Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik
pisząc o Lady Sue podkreślił, że jej niezłomność i upór w
dążeniu do pomocy bliźniemu są warte naśladowania. Dzięki
staraniom jej i jej duchowych spadkobierców wiele osób
znalazło swój kawałek nieba na ziemi. (…) Pragnę wyrazić
najwyższe uznanie dla pełnej poświęcenia, trudnej i odpowiedzialnej pracy na rzecz pomocy bliźniemu. Doceniam
ogromną pasję, jaką pracownicy Centrum Rehabilitacji,
Edukacji i Opieki TPD „Helenów” oraz Fundacji Sue Ryder
wkładają w pomoc w codziennym życiu i przełamywaniu
izolacji społecznej dzieci niepełnosprawnych ruchowo i
intelektualnie. Życzę Państwu niegasnącej satysfakcji płynącej z udzielania wsparcia osobom potrzebującym, wielu
sukcesów oraz wszelkiej pomyślności. Najmłodszym zaś
– przede wszystkim przyjemnej nauki i dobrej zabawy w
nowym przedszkolu.
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Z kolei w liście Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka
czytamy: Cieszę się ogromnie, że w „Helenowie” powstało
nowoczesne przedszkole, które umożliwia opiekę nad dziećmi z niepełnosprawnością.
Gratuluję także wyboru patrona. Lady Sue Ryder (...)
została odznaczona przez dzieci Orderem Uśmiechu.
Mazowiecki Kurator Oświaty Karol Semik złożył podziękowania za codzienną, pełną zapału pracę z dziećmi i
wspieranie ich w rozwoju oraz życzenia zadowolenia z pracy
z dziećmi, satysfakcji z osiągnięć wychowanków, realizacji
własnych planów i zamierzeń, dalszych sukcesów w oddziaływaniach edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych
(…).
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 109 w Warszawie Stefan
Dejneka w imieniu Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców
oraz uczniów podkreślił w swoim liście, że „Helenów” jest
placówką znaną i zasłużoną w środowisku, służącą rozwojowi
dzieci i młodzieży, ich wychowywaniu, kształceniu, a także
odkrywającą i rozwijającą ich talenty i zdolności.
O tych wszystkich, którzy pamiętają o potrzebach
dzieci i o potrzebie upowszechniania takiego podejścia
do najmłodszych napisał Biskup Drohiczyński Antoni
Pacyfik Dydycz. Posłanka na Sejm RP Ligia Krajewska
przekazała życzenia sukcesów, owocnej pracy i wielu
wspaniałych chwil.

Wyróżnienia
Za zasługi w realizacji budowy przedszkola w Helenowie
Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci nagrodził
Odznakami Specjalnymi Przyjaciela Dziecka prezesa Zarządu Fundacji Sue Ryder Edwarda Mier-Jędrzejowicza
oraz dyrektora Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD
„Helenów” Zbigniewa Drzewieckiego.
Zwracając się do prezesa Mier-Jędrzejowicza prezes
Wiesław Kołak odczytał następujące słowa zawarte w laudacji:
Kontynuacja misji Lady Sue Ryder, polegająca na pomaganiu ludziom cierpiącym oraz podejmowaniu działań
mających na celu złagodzenie ich trudnej sytuacji życiowej,
zasługuje na najwyższe uznanie.
Działalność charytatywna Fundacji jest bliska Towarzystwu Przyjaciół Dzieci, gdyż wpisuje się w statutowy cel

naszego stowarzyszenia, jakim jest dbanie o dobro dzieci,
w szczególności ubogich, chorych i niepełnosprawnych.
Dzięki Państwa przychylności 30 niepełnosprawnych podopiecznych TPD będzie mogło rozpocząć edukację w
nowoczesnym Przedszkolu, spełniającym najwyższe standardy.
Niepełnosprawność nie jest niczyim wyborem, nie powinna więc negatywnie wpływać na jakość życia osób nią
dotkniętych. Kompleksowe wsparcie niepełnosprawnego
dziecka od najmłodszych lat życia daje duże szanse na jego
sprawne wejście w dorosłość.
Współpraca z Fundacją Sue Ryder to dla Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci wielki zaszczyt. Realizacja wspólnego przedsięwzięcia sprawiła, że zyskaliśmy nowych, wrażliwych i
bardzo oddanych sprawie dzieci przyjaciół. Wsparcie, jakie
dzięki Państwa hojności otrzymali nasi podopieczni, jest darem, za który pragniemy wyrazić serdeczną wdzięczność.
Do dyrektora Drzewieckiego również zostały skierowane
słowa pełne uznania:
Zbigniew Drzewiecki to człowiek niezwykle zaangażowany
w swoją działalność, a jego dokonania potwierdzają ogromną
aktywność, dzięki której osiąga stawiane przez siebie cele,
pokonując wiele przeszkód.
Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Helenów”,
kierowane przez Dyrektora, stało się miejscem, do którego
trafiają osoby niepełnosprawne, oczekujące pomocy i zrozumienia po to, by nauczyć się pokonywać swoją niepełnosprawność, osiągać życiowe cele i dążyć do osobistego
sukcesu. Kompleksowa opieka, jaką otrzymują podopieczni
Centrum od przedszkola aż po dorosłość, rehabilitacja, edukacja, terapia zmierzają zawsze do najważniejszego celu,
jakim jest osiągnięcie przez nie jak najwyższego stopnia
samodzielności.
Tylko człowiek empatyczny, dążący do osiągnięcia sukcesu oraz realizujący swoje pasje, może być wiarygodny dla
niepełnosprawnych dzieci w motywowaniu ich do pokonywania własnych ograniczeń.
Opracowała Irena Malanowska
Laudacje zostały odczytane i odznaki wręczone podczas zebrania Zarządu
Głównego TPD w dniu 24 listopada 2012 r.
Fotoreportaż z otwarcia przedszkola w Helenowie oraz wręczenia Odznak
Specjalnych znajduje się obok na stronie. 33.
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