


	 20	lat	Fundacji	-ECHO-,	to	podróż	przez	trudną,	lecz	peł-
ną	fascynacji	krainę,	w	której	dzieci	niesłyszące	rozwijają	się	jak	
motyle	 i	 wyfruwają	 w	 świat	 wybierając	 swoją	 niepowtarzalną,	
indywidualną	drogę.		Wykształceni,	niedosłyszący	ludzie,	którzy	
pracują,	zakładają	rodziny	i	wychowują	swoje	dzieci,	a	przecież	
tak	niedawno	stawiali	swoje	pierwsze	kroki,	zaczynali	mówić	pierwsze	słowa.
	 Od	20	–	lat	naszą	misją	są	wspólne	działania,	oparte	na	wzajemnym	szacunku	i	współ-
pracy,	ich	celem	jest	doprowadzenie	naszych	podopiecznych	do	wszechstronnego	poznania	
świata	i	aktywnego	w	nim	uczestniczenia.	Dzieląc	się	wspólnie	sukcesami,	porażkami,	rado-
ściami	i	smutkami	-	tworzymy	jedną	Wielką	Rodzinę.
	 Dzisiaj	Fundacja	–ECHO-		swoją	opieką	obejmuje	g/Głuchych,	niesłyszących,	słabosły-
szących,	ze	sprzężeniami	i	 jednostronną	głuchotą.	Mamy	podopiecznych	w	różnym	wieku:	
niemowlęta,	dzieci,	młodzież	i	osoby	dorosłe.	Tych,	którzy	potrzebują	pomocy	i	tych,	którzy	
chcą		ich	wspierać.	Każdego	tygodnia	parę	setek	podopiecznych	przemieszcza	się	pomiędzy	
salami	 i	gabinetami	370	metrowego	 lokalu.	A	zaledwie	20	 lat	 temu,	zaczynaliśmy	w	małej	
kawalerce	z	kilkoma	podopiecznymi.
	 Rozwinęliśmy	się.	Razem;	specjaliści,	wolontariusze,	przyjaciele	i	rodzice		pomagamy	
naszym	podopiecznym	zbudować	swój	bezpieczny	i	przyjazny	świat.	Odnaleźć	w	nim	swoją	
przestrzeń	i	miejsce	na	równych	z	osobami	słyszącymi	prawach.	
	 20-lecie	to	ważny,	ale	wciąż	początkowy	etap	naszej	wspólnej	drogi.	Ważny	bo,	jak	zwy-
kle	w	takich	razach,	wyzwalający	chwile	refleksji	i	zadumy	nad	tym	co	było,	ale	też	nad	tym	
co	będzie	-	jakie	wyzwanie	postawi	przed	naszymi	podopiecznymi	współczesna,	dynamicznie	
zmieniająca	się	rzeczywistość,	a	początkowy	bo	mamy	wiedzę	i	doświadczenie,	kompetencje	
i	wciąż	niezmienną	wolę	podążania	za	ich	potrzebami.	
	 Zapraszam	więc	wszystkich	tych,	którzy	potrzebują	pomocy	i	tych	o	otwartych	sercach,	
do	miejsca,	gdzie	spotykają	się	dwa	światy:	świat	ciszy	i	świat	dźwięku	-	do	Fundacji	ECHO.
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	 20	 lat,	 to	w	aspekcie	historycznym	czas	niezmiernie	krótki,	ale	w	wymiarze	 ludzkim	 
to	okres	w	którym	dziecko	-	niemowlę	staje	się	dojrzałym	człowiekiem	gotowym	do	podjęcia	
ról	i	zobowiązań	dorosłości.	Jeśli	patrzymy	na	efekty	pracy	naszej	Fundacji,	to	ta	właśnie	per-
spektywa	jest	dla	nas	najistotniejsza.	Nasi	pierwsi	podopieczni	dzisiaj	mają	po	dwadzieścia	
kilka	 lat.	Ukończyli	 szkoły,	 studia,	 niektórzy	 założyli	 rodziny,	mają	 już	 swoje	dzieci,	 pracu-
ją.	Nie	dokonaliśmy	tego	sami.	Każdy,	kto	stanął/	stanie	na	drodze	naszych	podopiecznych	 
ma	w	tym	swój	udział	–	wszyscy	którzy	wspierają	dzieci,	które	urodziły	się	lub	straciły	zdol-
ność	odbioru	dźwięków,	są	niedosłyszące	lub	głuche.
	 Zaczynaliśmy	skromnie.	Skromnie	nie	tylko	dlatego,	że	w	małym	czterdziestometro-
wym,	wynajętym	mieszkaniu	na	ulicy	Grójeckiej	–	kilkuosobowa	grupa	założycieli	Fundacji	
-	rodziców	dzieci	niesłyszących	 i	specjalistów,	starszych	 i	młodszych	-	 tuż	po	 lub	w	trakcie	
studiów.
	 Skromnie	 przede	wszystkim	 dlatego,	 że	w	 innej	 niż	 obecna	 rzeczywistości,	 w	 1995	
roku.	To	przecież	zaledwie	20	lat	temu.	Wtedy	ani	my,	ani	oni	-	nasi,	wówczas	pierwsi	pacjen-
ci	z	głębokim	obustronnym	zmysłowo	–	nerwowym	uszkodzeniem	słuchu	i	ich	opiekunowie	
nie	przeczuwaliśmy	zasadniczych	zmian	w	procesie	rehabilitacji	słuchu	i	mowy	dzieci	z	pre-
lingwalnym	uszkodzeniem	słuchu.	Nowe	technologie	protezowania	słuchu	(	implanty	ślima-
kowe)	wkraczające	wówczas	w	polską	rzeczywistość	budziły	zacięte	dyskusje	i	liczne	kontro-
wersje.	Wszyscy	 jednak	byliśmy	przekonani,	 że	wprawdzie,	nie	potrafimy	sprawić,	 że	nasi	
podopieczni	pokonają	barierę	ciszy,	usłyszą	świat	dźwięków	i	będą	mówić	jak	inne,	słyszące	
dzieci,	ale	że	uchronimy	je	przed	społeczną	izolacją.	Marzenia?	One	nie	zawsze	się	spełniają,	
ale	nadają	sens	i	wyznaczają	cele.	
	 Pierwszy	okres	działania	Fundacji	wpisał	się,	w	znaczącą	dla	dzieci	i	młodzieży	niepeł-
nosprawnej	zmianę	–	początek	tworzenia	systemu	kształcenia	integracyjnego.
	 W	1989	powołano	w	Warszawie	pierwsze	przedszkole	integracyjne,	a	w	roku	szkolnym	
1996/97	w	całym	kraju	było	już	105	przedszkoli	i	162	szkoły	integracyjne	lub	z	klasami	inte-
gracyjnymi.	Pojawiła	się	więc	możliwość	podjęcia	nauki	w	 instytucjach	ogólnodostępnych,	
również	przez	naszych	podopiecznych.	W	tym	pierwszym	okresie	wymagało	to	więc	koncen-
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tracji	 na	działaniach	podporządkowanych	 jej	 urzeczywistnieniu	 -	wprowadzeniu	 komplek-
sowej	 terapii,	 ścisłej	współpracy	 z	 rodzinami	 podopiecznych	 i	 integracyjnymi	 placówkami	
przedszkolnymi	i	szkolnymi.	One,	w	konsekwencji	wyznaczyły	trwałe	obszary	naszej	działal-
ności.
	 W	 pierwszym	 z	 nich,	 obok	 podstawowej	 indywidualnej	 terapii	 skoncentrowanej	 
na	stymulacji	 rozwoju	 językowego	dzieci	 z	prelingwalnym	uszkodzeniem	słuchu,	wprowa-
dziliśmy	więc	zajęcia	grupowe	–	logarytmiczne,	ogólnorozwojowe,	plastyczne,	pedagogiczne	 
i	psychologiczne.
	 Zajęcia	grupowe,	obok	wspomagania	rozwoju	językowego	i	przygotowania	do	przed-
szkola	 i	 szkoły	miały,	 (	nadal	mają)	na	 celu	wyposażenie	dzieci	niedosłyszących/	głuchych	 
w	kompetencje	ułatwiające	im	podporządkowanie	się	wymaganiom	systemu	edukacji	i	inte-
grację	społeczną	ze	słyszącymi	rówieśnikami.	
	 Obszar	 drugi	 –	 ścisła	współpraca	 z	 rodzicami,	 polegająca	 na	wyposażaniu,	 głównie	
matek,	w	wiedzę	i	umiejętności,	które	pozwolą	im	na	kontynuację	terapii	w	domu,	została	
rozszerzona	o	spotkania	rodziców	z	psychologiem.	
	 Diagnoza	 uszkodzenia	 słuchu	 dziecka	 to	 niezmiernie	 trudny	 moment	 z	 którym	 
bez	specjalistycznej	pomocy	większość	rodziców	sama	nie	jest	sobie	w	stanie	skutecznie	po-
radzić.	Jednocześnie	od	tego	czy	i	jak	sobie	poradzi	zależy	ich	radość	i	duma	z	rodzicielstwa,	
ale	także	akceptacja	dziecka,	jego	trudności	i	ograniczeń	spowodowanych	uszkodzonym	słu-
chem.	
	 Akceptacja	 dziecka	 z	 uszkodzonym	 słuchem	 to	 proces,	 złożony	 i	 długotrwały,	 jego	
przebieg	warunkuje	mniej	lub	bardziej	korzystne	warunki	jego	rozwoju,	ale	przede	wszyst-
kim	stosunek	dziecka	do	samego	siebie,	własnych	ograniczeń	i	motywację	do	pokonywania	
trudności	wyzwolonych	ograniczoną	percepcją	słuchową.
	 Nowi	rodzice	w	tym	najtrudniejszym	dla	nich	okresie	-	adaptacji	do	diagnozy	uszko-
dzenia	słuchu	ich	dziecka	-	zostali	zatem	objęci	obowiązkową,	indywidualną	pomocą	psycho-
logiczną,	a	pozostali	indywidualną	i	grupową	terapią,	realizowaną	głównie	w	formie	warsz-
tatów	dla	rodziców	z	wiodącymi	tematami	takich	spotkań	–	głównie	proponowanymi	przez	
rodziców	-	związanymi	ze	zmianami	rozwojowymi	dzieci,	trudnymi	zachowaniami,	wątpliwo-
ściami	rodziców	spowodowanymi	procesem	wkraczania	dziecka	w	nowe	role	–	przedszkola-
ka,	ucznia	albo	trudnościami	nimi	wyzwolonymi	lub	też	wyznaczonymi	nowymi	wymagania-
mi	i	oczekiwaniami	w	kolejnych	etapach	edukacji	–	gimnazjum,	liceum.
	 W	spotkaniach	tematycznych	uczestniczą	wszyscy	specjaliści,	 logopedzi,	pedagodzy,	
psycholodzy.	
	 Wszyscy	uczestniczą	także	w	spotkaniach	z	rodzicami,	którzy	stają	wobec	wyboru	dro-

gi	edukacji	dla	swojego	dziecka	lub	konieczności	podjęcia	decyzji	o	odroczeniu	obowiązku	
szkolnego.	Ich	opinie	ułatwiają	rodzicom	podjęcie	właściwej,	najlepszej	dla	rozwoju	dziecka,	
decyzji.
	 Obszar	trzeci	to	współpraca	z	placówkami	edukacyjnymi	–	przedszkolami	i	szkołami.	
W	pierwszym	okresie	działalności	Fundacji	współpraca	ta	była	bardzo	intensywna.	
	 Nikła	 wówczas	 wiedza	 nauczycieli	 o	 potrzebach	 edukacyjnych	 dzieci	 z	 uszkodzo-
nym	słuchem	i	brak	doświadczeń	w	pracy	z	uczniami,	którzy	nie	tylko	nie	słyszą,	ale	często	
wykazują	 znaczne	niedomogi	w	posługiwaniu	 się	 językiem	wymagała	 stworzenia	 systemu	
wsparcia	tych	nauczycieli,	którzy	podjęli	trud	opieki	i	edukacji	nad	naszymi	podopiecznymi.	 
Przez	 kilka	 lat	prowadziliśmy	więc	 szkolenia	dla	nauczycieli	 przedszkoli	 i	 szkół,	 odwiedza-
liśmy,	 przed	 przyjęciem	 naszego	 dziecka	 te	 placówki,	 przygotowując	 zespół	 nauczycieli	 
na	ewentualne	trudności,	a	w	trakcie	jego	edukacji	służyliśmy	pomocą	w	rozwiązywaniu	po-
jawiających	 się	problemów	edukacyjnych	 lub	 społecznych	 także	przekonując	do	korzysta-
nia	z	nowej	wówczas	technologii	-	systemu	FM	ułatwiającego	pracę	nauczycielowi,	a	przede	
wszystkim	percepcję	wypowiedzi	nauczyciela	dziecku.	Z	czasem,	za	sprawą	nowych	rozwią-
zań	w	protezowaniu	słuchu,	ten	obszar	naszej	działalności	został	znacząco	ograniczony.	
	 Przesiewowe	 badania	 słuchu,	 nowe	 osiągnięcia	 technologiczne	 (aparaty	 cyfrowe,	 
implanty	 ślimakowe,	 bilateralne	 implantacje)	 zmieniły	 warunki	 rozwoju	 dzieci,	 które	 uro-
dziły	się	 lub	wcześnie	straciły	słuch.	Dzięki	nim	nasze	dzieci	opanowują	kolejne	etapy	roz-
woju	 językowego	 na	 poziomie	 zbliżonym	 do	 dziecka	 pełno	 zmysłowego.	 W	 środowisku	
pełnosprawnych	rówieśników	są	dzisiaj	bardziej	niedosłyszące	niż	przejawiające	trudności	
komunikacyjne.	Poprawnie	posługują	językiem,	lepiej	radzą	sobie	z	wymaganiami	szkolnymi	
niż	z	percepcją	słuchową,	zwłaszcza	w	hałasie,	w	niekorzystnych	warunkach	akustycznych	
lub	wówczas,	gdy	w	rozmowie	uczestniczy	wiele	osób.	To	nadal,	dla	naszych	dzieci,	mimo	
dużego	 zysku	 z	 zastosowanych	 protez,	 poważny	 problem,	 ale	 bardziej	 przekładający	 się	 
na	społeczne	relacje	niż	efekty	edukacyjne.
	 	Kilka	lat	temu	nasi	podopieczni	w	środowisku	rówieśniczym	byli	w	równym	stopniu	
niedosłyszący/	głusi	co	z	poważnymi	opóźnieniami	rozwoju	językowego	we	wszystkich	jego	
aspektach.	Wówczas	 to	był,	szczególnie	dla	szkół	 integracyjnych,	poważny	problem.	Teraz	
jest	 inaczej,	dziecko	nie	wszystko	słyszy,	nie	wszystko,	bo	nie	w	pełni	odebrało	informacje	
rozumie,	ale	spełnia	oczekiwania	szkoły	i	rodziców,	zwykle	jest	dobrym	uczniem.
	 Dzisiaj	więc	często	rozstajemy	się	z	naszymi	podopiecznymi	stosunkowo	wcześnie	–	
gdy	idą	do	szkoły,	przekraczają	etap	wczesnego	nauczania	lub	kończą	szkołę	podstawową.	
Rzadko	 zostają	 z	 nami	 na	 dłużej.	 To	 także	 nasz	 sukces.	Oznacza	 to	 bowiem,	 że	 pokonali	
ograniczenia,	 lęki	 i	 znaleźli	 swoją	drogę	 rozwoju,	 że	pomogliśmy	 im	odnaleźć	 się	w	 świe-
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cie	dźwięków,	pozbyć	się	 lub	zmniejszyć	opresyjność	życia	w	cieniu	uszkodzonego	słuchu,	 
zapoczątkować	emancypację	od	niepełnosprawności.	Pozostaje	pytanie	-	czy	uchroniliśmy	
ich	przed	pułapką	 izonomii?	Pytanie	właściwie	pozostające	bez	odpowiedzi	 –	 tego	nieste-
ty	nie	wiemy.	Wiemy	tylko,	że	w	każdej	sytuacji	 jesteśmy	gotowi	 im	pomóc	w	zmaganiach	 
z	trudami	życia,	bo	oni	–	nasi	podopieczni	-	są	wciąż	nasi	i	oni	też	to	wiedzą.	Niektórzy	wracają	 
do	 nas	 szybciej,	 gdy	 pojawiają	 się	 pierwsze	 trudności	 w	 kolejnych	 etapach	 edukacji,	 inni	 
po	latach	-	tak	jak	wraca	się	do	własnego	domu,	by	podzielić	się	swoimi	radościami	lub	smut-
kami.	Pochwalić	dziewczyną,	chłopakiem,	dzieckiem,	zawodowym	sukcesem	lub	w	poszuki-
waniu	pomocy,	otuchy	lub	wsparcia	w	ważnych,	życiowych	decyzjach,	albo	wtedy,	gdy	jest	im	
po	prostu	źle.
	 Nowe	 technologie	 zmieniły	 też	 naszą	 –	 terapeutów	pracę.	Musieliśmy	 zmierzyć	 się	 
z	dotychczas	nieznanymi	wyzwaniami,	opanować	nową	wiedzę	i	kompetencje,	nauczyć	pracy	
z	kilkumiesięcznymi	pacjentami,	opanować	nie	znane	w	Polsce	metody	stymulujące	rozwój	
słuchu	i	mowy	malutkich	implantowanych	dzieci	i	współpracy	z	ich	rodzicami.	W	procesie	te-
rapii	starszych	dzieci	bardziej	skoncentrować	się	na	rozwoju	kompetencji	językowej	-	użyciu	
języka	w	różnych	sytuacjach	i	kontekstach	w	mowie	i	piśmie	niż	na	kolejnych	etapach	rozwo-
ju	językowego.	
	 Przysłowia,	związki	frazeologiczne,	idiomy,	poezja,	umiejętność	czytania	ze	zrozumie-
niem	na	tzw.	 trzecim	poziomie,	swobodne	wypowiadanie	się	na	różne	tematy,	nazywanie	 
i	wyrażanie	emocji	to	obecnie	bardzo	ważny	obszar	naszej	pracy	terapeutycznej	z	dziećmi	 
w	wieku	szkolnym.
	 Historia	lubi	zataczać	koło.	Początki	działania	Fundacji	wyznaczyło	otwarcie	szkół	ogól-
nodostępnych,	 także	 dla	 dzieci	 z	 uszkodzonym	 słuchem	 –	 integracja	 edukacyjna.	 To	 ona	 
wyznaczyła	nowe,	szczególnie	istotne	dzisiaj	cele	naszego	działania.
	 	Wielu	naszych	podopiecznych	z	pierwszego	okresu	naszej	działalności,	to	ludzie	doro-
śli	z	rozbudzonymi	ambicjami,	poszukujący	swojego	miejsca	w	słyszącym	świecie,	podejmu-
jący	dorosłe	zobowiązania.	Praca	to	najistotniejsze	z	nich.	Z	nią	łączy	się	odpowiedzialność	
–	społecznie	potwierdzona	dorosłość	i	jej	akceptacja,	ale	także	samodzielność,	samostano-
wienie,	 samorozwój	 i	w	efekcie,	 satysfakcja	 z	własnego	 życia.	 Pomoc	w	 znalezieniu	pracy	 
i	zatrudnieniu	to	od	kilku	już	lat	niezmiernie	istotny	obszar	naszej	działalności.	Trenerzy	pra-
cy	przygotowują	nasze	dorosłe	dzieci	do	wejścia	na	otwarty	rynek	pracy.	Czuwają	nad	nimi	
od	przygotowania	CV	poprzez	wpieranie	ich	w	pierwszym	okresie	zatrudnienia.	
	 Sukces	ma	wielu	ojców.	To	powszechne	stwierdzenie	ma	dla	nas	znaczenie	literalne.	
Cieszymy	 się	 z	naszych	osiągnięć,	 jesteśmy	dumni	 z	naszych	małych	 i	 już	dorosłych	pod-
opiecznych	 –	 ich	dużych	 i	 drobnych	 sukcesów,	 ale	 pamiętamy	o	 trudach	 rodziców,	 pracy	

lekarzy,	protetyków	słuchu,	techników,	nauczycieli	i	wychowawców	z	kolejnych	etapów	edu-
kacji.	To	ich	i	nasza	praca	składają	się	na	sukcesy	naszych	podopiecznych.
	 Jesteśmy	otwarci	na	podjęcie	nowych	zadań	jakie	postawią	przed	nami	dynamicznie	
rozwijające	się	technologie	i	naukowe	osiągnięcia	służące	rehabilitacji	i	społecznej	integracji	
dzieci	które	urodziły	się	lub	wcześnie	straciły	zdolność	prawidłowego	odbioru	bodźców	słu-
chowych	–	najważniejszego	stymulatora	rozwoju	poznawczego,	emocjonalnego	i	społeczne-
go.	Trosce	o	sukces	każdego	z	naszych	podopiecznych	podporządkowane	są	wszelkie	działa-
nia	naszej	Fundacji.	To	nasza,	Zarządu	i	terapeutów	Fundacji	codzienna	praca	–	sens	i	misja	
naszego	działania.	

Dr hab. Prof. UW Grażyna Dryżałowska
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	 Polska	Fundacja	Pomocy	Dzieciom	Niedosłyszącym	–	ECHO		–	powstała	w	marcu	1995	
roku,	 z	 inicjatywy	 rodziców	dzieci	niedosłyszących	 	oraz	 specjalistów	z	 zakresu	 rehabilita-
cji	słuchu	i	mowy.	Jest	organizacją	pozarządową,	nie	prowadzącą	działalności	gospodarczej.	
Celem	Fundacji	 jest	pomoc	w	 rozwoju	dzieciom	z	wadami	 słuchu,	opóźnionym	rozwojem	
mowy,	 dzieciom	 specjalnej	 troski	 i	 ich	 rodzinom,	 a	 także	 młodzieży	 i	 osobom	 dorosłym	 
z	uszkodzonym	słuchem.	Realizacja	powyższego	celu	odbywa	się	poprzez	prowadzenie	dzia-
łalności	pożytku	publicznego	(nieodpłatnej	i	odpłatnej).	Naszą	misją	są	wspólne,	codzienne	
działania	oparte	na	wzajemnym	szacunku,	zaufaniu	i	współpracy.	
	 Organami	 Fundacji	 są:	 Zarząd	 –	 kierujący	 działalnością	 Fundacji	 i	 Rada	 Fundacji	 –	
organ	kontrolny.	W	1996	 roku	Zarząd	Fundacji	powołał	organ	doradczy	 -	Radę	Rodziców,	 
w	skład	którego	wchodzą	(na	zasadzie	dobrowolności)	chętni	do	współdziałania	rodzice.
 

 
	 Fundacja	od	chwili	powstania	skupia	wokół	siebie	całe	rodziny.	Zajmuje	się		nie	tylko	
dzieckiem	z	wadą	słuchu,	ale	także	jego	najbliższym	otoczeniem.	Pierwszymi		naszymi	pod-
opiecznymi		były	dzieci		w	wieku	3-10	lat.	Wspólne	działania	rodzin	i	grona	specjalistów	stały	

się	podstawą	powołanego	przy	PFPDN-ECHO	w	1996	roku	Ośrodka	Wsparcia.	
	 Od	początku	istnienia	Fundacja	ma	swoją	siedzibę	na	terenie	Dzielnicy	Ochota	Miasta	
st.	Warszawy.	W	miarę	powiększania	się	liczby	podopiecznych	i	rozwoju	organizacji	zmieniały	
się	zajmowane	lokale.	Każdy	z	nich	wymagał	dużych	nakładów	finansowych	i	wysiłku	osób	
zaangażowanych	w	adaptację	 i	modernizację	pomieszczeń.	 Już	w	pierwszym	okresie	dzia-
łalności	organizacja	nawiązała	ścisłą	współpracę	z	samorządem	lokalnym	-	Urzędem	Miasta	 
st.	Warszawy	(wówczas	Gminą	Warszawa	Centrum)	oraz	Urzędem	Dzielnicy	Ochota,	angażu-
jąc	się	w		różne	wydarzenia	na	terenie	stolicy.
	 Pierwszym	adresem	Fundacji	ECHO	była	Grójecka	112.	Lokal	o	pow.	45	m2	najmowa-
ny	był	w	 latach	1995-96	od	prywatnej	osoby.	Położony	na	paterze	budynku	mieszkalnego	
składał	 się	 z	 2	niezależnych	pomieszczeń	 (pokoju	 i	 zaadaptowanej	przez	nas	 cele	 rehabi-
litacyjne	kuchni),	przedpokoju	 i	 łazienki.	Odmalowany	 i	dostosowany	do	potrzeb	Fundacji	 
ze	środków	własnych	fundatorów.	

	 Z	pomocy	Fundacji	korzystało	wówczas	od	12	do	25	rodzin.	Trzech	specjalistów,	wspo-
maganych	(od	strony	organizacyjno-administracyjnej)	przez	3	osoby	zarządzające	(pracujące	
społecznie	i	będące	jednocześnie	beneficjentami	wsparcia)	 	prowadziło	dla	dzieci	w	wieku	
od	2	do	12	 lat	 terapię	 indywidualną:	 logopedyczną,	 pedagogiczną,	 psychologiczną,	 grupę	
wsparcia	dla	rodziców,	konsultacje	dla	nauczycieli	i	zajęcia	teatralne.	Prowadzona	bibliotecz-
ka	fachowych	książek	i	pomocy	edukacyjnych,		a	także		organizowane	turnusy	rehabilitacyjne	
to	stałe	uzupełnienie	realizowanego,	podstawowego	programu	rehabilitacyjno-terapeutycz-
nego,	podobnie	jak		współpraca	z	różnymi	placówkami	i	organizacjami	pozarządowymi.	
	 Liczba	podopiecznych	z	każdym	miesiącem	działalności	Fundacji	 rosła,	a	wraz	z	nią	
potrzeby.	 Wyrazem	 zmian	 była	 przeprowadzka	 do	 lokalu	 w	 Alejach	 Jerozolimskich	 101.	

20 lat naszego rozwoju
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Lokal,	 o	 pow.	 76	m2,	 był	 najmowany	w	 latach	 1996-2004	 od	Urzędu	Miasta.	 	Mieścił	 się	 
na	4	piętrze	budynku	mieszkalnego	(wejście	od	podwórza).	Składał	się	z	3	przechodnich	pomiesz-
czeń:	kuchni	(zaadoptowanej	na	sekretariat)	i		2	pokoi	(jeden	przechodni),	długiego	korytarza	 
z	szafami	wnękowymi,	maleńkiej	poczekalnia	dla	dzieci	(z	funkcjonalnym	pawlaczem),	łazien-
ki	(stanowiącej	magazynek)	i	osobnego	WC.	Lokal	wymagał	częściowego	remontu.	Wykonała	
go	dzielnica.	

		 W	 1996	 roku	 wyodrębniony	 z	 Echa	 Ośrodek	 Wsparcia,	 skoncentrował	 swoją	 dzia-
łalność	 na	 realizacji	 programów	 terapeutycznych	 i	 pomocowych	 dziecku	 i	 jego	 rodzinie.		
Ogromnie	pomocni	w	organizacji	pracy	Ośrodka	okazali	się	członkowie	naszych	rodzin,	którzy	 
od	początku	czynnie	włączyli	się	w	pracę	wolontarystyczną,	dyżurując	na	zmianę	w	pomiesz-
czeniach	pełniących	funkcję	sekretariatu.	

W	latach	1997/98	ze	wsparcia	Fundacji	korzystało	już	45	-	60	podopiecznych	w	wieku	od	2	 
do	16	lat.	Proporcjonalnie,	do	wzrostu	podopiecznych,	wzrosła	liczba	specjalistów	–	6	osób.	

W	ramach	Ośrodka	Wsparcia	realizowano	program	„Gabinet	Terapii	Zajęciowej”	wzbogacony	
o	terapię	grupową	psychologiczną,	logopedyczną	-	logorytmikę,	grupy	wsparcia	dla	młodzie-
ży,	zajęcia	komputerowe	i	plastyczne.	Działalność	kulturalno-rekreacyjna,	w	ramach	której	
organizowano	wspólne	wyjścia	 do	 teatru,	 	 koncerty	 charytatywne	 na	 rzecz	 Fundacji	 (Ro-
man	Roczeń,	Stenia	Kozłowska,	Lonstar),	pikniki	z	okazji		Dnia	Dziecka	(impreza	integracyjna	 
dla	podopiecznych	i	ich	otoczenia	stała	się	imprezą	cykliczną),	Andrzejki,	choinkę	(dla	pod-
opiecznych	–	impreza	weszła	do	kalendarza	imprez	stałych),	podobnie	jak	bal	karnawałowy	
(o	charakterze	integracyjnym)	z		udziałem	dzieci	z	DK	OKO,	DK	Rakowiec	-	weszła	do	kalenda-
rza	imprez	stałych	podobnie	jak	współdziałanie	z	innymi	podmiotami.	

	 W	 ramach	współpracy	z	Domem	Kultury	OKO	prowadzono	działalność	edukacyjną:	
konsultacje	dla	6	 latków	i	 ich	rodziców	(badanie	dojrzałości	szkolnej	przez	zespół	specjali-
stów	Ośrodka	Wsparcia:	psycholog,	pedagog,	logopeda)	–	obecnie	działanie	obligatoryjne	dla	
wszystkich	placówek	przedszkolnych.	Fundacja	była	zatem	prekursorem	tych	badań.	Dzięki	
współpracy	z	klubem	CZE-NE-KA	podopieczni	Echa	brali	czynny	udział	w	zawodach	sporto-
wych	(wyścigi	psich	zaprzęgów).	
	 Systematycznie	 rozwijano	współpracę	 z	 samorządem	 lokalnym	 i	 organizacjami	 po-
zarządowymi	 	Aktywnie	włączano	się	w	działania	Forum	Inicjatyw	Pozarządowych	i	Forum	
Inicjatyw	 Oświatowych	 (przeprowadzenie	 warsztatów	 dla	 parlamentarzystów),	 Rozpoczę-
to	współpracę	z	organami	administracji	państwowej,	np.	Rzecznikiem	Praw	Dziecka	(udział	 
w	spotkaniach,	debatach,	dyskusjach).	
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	 Lata	1999-2000	charakteryzowały	się	ciągłym	wzrostem	liczby	podopiecznych	–	ponad	
70	rodzin.	Rozszerzył	się	także	przedział	wiekowy	dzieci	(2	do	18	lat).	W	Ośrodku	Wsparcia	 
realizowany	 był	 program	 „Terapia	 zajęciowej	 dla	 dzieci	 z	 zaburzeniami	 komunikacji	 wer-
balnej,	 uwarunkowanej	 uszkodzeniem	 słuchu	 i	 niedokształceniem	mowy	 na	 tle	 zaburzeń	
rozwojowych”.	Obejmował	on	wszystkie	rodzaje	działań	realizowane	w	poprzednich	latach.	
Zwiększyła	się	liczba	godzin	poszczególnych	form	terapii,	proporcjonalnie	do	potrzeb	wzra-
stała	 także	 liczba	 pracujących	 specjalistów	oraz	 osób	działających	 społecznie.	Działalność	
kulturalna	wzbogaciła	się	o	kontakty	z	Galerią	Niepełnosprawnych,	które	zaowocowały	wy-
stawianiem	prac	plastycznych	naszych	podopiecznych	oraz	ich	udziałem	w	ogólnopolskich	
konkursach.	Obrazy:	„Moje	miejsce	na	ziemi”	i	„Barwy	wiosny”	zostały	nagrodzone.	Wyciecz-
ka	do	Legolandu	(Dania)	i	Hansaparku	(Niemcy),	udział	w	festynie	„Dzień	Ziemi”	na	Polach	
Mokotowskich	(stoisko	PFPDN-ECHO-)	to		ważne	wydarzenia	w	życiu	Fundacji	.
	 Działania	Fundacji	zostały	docenione	przez		lokalne	władze.	W	konkursie	„Dla	dobra	
wspólnego”	organizacja	otrzymała	nagrodę	dla	najlepszej	organizacji	pozarządowej		w	roku	
1999	na	Ochocie.

	 Kolejne	lata	to	stały	wzrost	liczby	podopiecznych.	W	2001-2002	roku	w	Fundacji		było	
około	85	rodzin.	Ośrodek	Wsparcia	realizował	program	„Usprawnianie	i	stymulacja	rozwo-
ju	dziecka	niedosłyszącego”.	Program	ten	był	kontynuacją	wszystkich	form	i	rodzajów	zajęć	 
realizowanych	w	 poprzednim	 okresie.	 Prowadzone,	 w	 poprzednich	 latach,	 działania	 uzu-
pełniające,	 były	 i	 są	 nadal	 kontynuowane.	Na	 szczególną	uwagę	w	 tym	okresie	 zasługuje	
zwłaszcza	 działalność	 kulturalna.	W	 ramach	 partnerstwa	 z	 LO	 Żeromskiego	w	Warszawie	
zrealizowaliśmy	z	projekt	 –	 „Antygona”.	 	 Jednym	z	 sukcesów	projektu	był,	między	 innymi,	 
występ	grupy	teatralnej	na	VIII	Międzynarodowym	Festiwalu	Teatrów	Antycznych	we	Włoszech,	 
na	którym	nasi	aktorzy	otrzymali	nagrodę	specjalną.		Wyróżniony	spektakl	został	powtórnie	
wykonany	na	scenie	amfiteatru	w	warszawskich	Łazienkach.	

	 W	latach	2003-2004	liczba	podopiecznych	wzrosła	do	110	osób,	a	najmłodszy	uczest-
nik	miał	zaledwie	1	rok.	W	Ośrodku	Wsparcia	realizowano	kilka	programów	terapeutycznych:	
„Usprawnianie	 i	stymulacja	rozwoju	dziecka	niedosłyszącego”,	„Profilaktyka	uzależnień	dla	
dzieci	i	młodzieży	z	wadą	słuchu”,	„Teatr	klasyczny,	jako	sposób	kształtowania	świadomości	
kulturowej	i	umiejętności	interpersonalnych	w	dobie	integracji	europejskiej:,	„Rehabilitacja	
słuchu	 i	mowy	oraz	stymulacja	 rozwoju	 intelektualnego	 i	emocjonalnego	w	procesie	 inte-
gracji	 społecznej	 osób	niesłyszących	 (od	XII	 2004,	w	 ramach	umowy	wieloletniej”).	Oferta	
Ośrodka	 została	 rozszerzona	 o:	 terapię	 grupową	 pedagogiczną;	warsztaty	 dla	 nauczycieli	
placówek,	do	których	uczęszczają	nasi	podopieczni;	konsultacje:	dla	rodziców,	nauczycieli,	
innych	osób	z	otoczenia	podopiecznych	PFPDN-ECHO-;	zajęcia	z	języka	angielskiego,	zajęcia	
sportowe	(taniec).
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	 W	roku	2004	Fundacja	uzyskała	status	organizacji	pożytku	publicznego,	 	co	otwarło	
nam	drogę	do	pozyskiwania	środków	z	tytuły	1%	.	
	 2004-2005	to	10	rok	działalności	Fundacji,	uczczony	spektaklem	„Lot	Motyla”	opowie-
ścią		o	rehabilitacji	dziecka	z	wadą	słuchu,	przygotowaną	i	zaprezentowaną	(w	teatrze	Syrena	
w	Warszawie	oraz	na	scenie	DK	Rakowiec)	przez	rodziców	i	podopiecznych	(teksty,	sceno-
grafia,	reżyseria,	aktorzy/wykonanie	–	własne	Fundacji	Echo		–).	Przedsięwzięcie	zostało	zre-
alizowane	dzięki	współpracy	z	firmą	Wyrozębski	Studio.	Nagranie	spektaklu	stanowi	jedną	 
z	pozycji,	która	jest	udostępniania	nowym	rodzicom	w	ramach	prowadzonej	biblioteki.	

W	tym	czasie	zacieśnieniu	ulega	współpraca	z	samorządem,	a	zwłaszcza	z	dzielnicą	Ocho-
ta	i	organizacjami	działającymi	na	tym	terenie.	Fundacja	bierze	czynny	udział	w	imprezach	 
o	charakterze	lokalnym	-	Rodzinny	Piknik	Integracyjny	–	Szczęśliwice	(stoisko	PFPDN-ECHO-).	
	 2005	rok	to	rok	przełomowy	–	rok	działalności	Ośrodka	Wsparcia		w	oparciu	o	umowę	
wieloletnią	z	Urzędem	Miasta.	W	jej	ramach	realizowany	był	program	„Rehabilitacja	słuchu	

i	mowy	oraz	stymulacja	rozwoju	intelektualnego	i	emocjonalnego	w	procesie	integracji	spo-
łecznej	osób	niesłyszących”.	 Inne	programy	 (roczne)	 realizowane	w	 tym	okresie	w	Ośrod-
ku	Wsparcia	to:	„Profilaktyka	uzależnień	dla	dzieci	i	młodzieży	z	wadą	słuchu	(kontynuacja	
programu,	 ale	 zmiana	 osób	 korzystających)”,	 „Teatr	 drogą	 do	 świadomego	 uczestnictwa	 
w	dorobku	kulturowym	ludzkości	oraz	rozumienia	otaczającego	świata”,	„Integracja	społecz-
na	poprzez	rehabilitację	usprawniającą	rozwój	dzieci	i	młodzieży	z	wadami	słuchu”.
	 Rok	 2006	 –	 to	 rok	 dużych	 zmian.	 Przeprowadziliśmy	 się	 do	 nowej	 siedziby,	 
przy	ul.	Białobrzeskiej	22.	Lokal	o	pow.	112	m2	najmowany	 	od	Urzędu	Miasta,	położony	 
na	 1	 piętrze	 w	 budynku	 mieszkalnym	 (wejście	 od	 podwórza),	 6	 pomieszczeń:	 3	 poko-
je	(w	tym	jeden	przechodni	przeznaczony	na	sekretariat)	każdy	ok.	15	m2,	sala	plastyczna	 
(20	m2),	sala	do	zajęć	grupowych	(30	m2),	kuchenka	(zaadoptowanej	na	pokój	socjalny),	kącik	 
dla	dzieci,	korytarz	(stanowiący	poczekalnię	i	szatnię),	WC.	Generalny	remont	wraz	z	dopro-
wadzeniem	energii	elektrycznej	wykonano	z	własnych	środków		i	siły	Fundacji.	
	 Dalszy	 wzrost	 liczby	 podopiecznych	 –	 130	 rodzin	 i	 kadry	 (14	 osób)	 oraz	 przedział	
wiekowy	 podopiecznych	 od	 pierwszych	 miesięcy	 życia	 do	 22	 lat	 wyznaczyły	 działania	 
w	tym	roku.	Nastąpiło	kolejne	rozszerzenie	oferty	Ośrodka	Wsparcia:	zajęcia	przedmiotowe	
(polski,	matematyka),	przygotowanie	do	matury	(dla	podopiecznych	uczęszczających	do	pla-
cówek	masowych	i	integracyjnych).	Ważnym	elementem	stało	się	także	wprowadzenie	nauki	
języka	migowego.	

	 Szczególnym	działaniem,	realizowany	w	partnerstwie	z	11	organizacjami	pozarządo-
wym,	był	3	letni	program	EQUAL,	finansowany	ze	środków	EFS.	Zadaniem	Fundacji	Echo	było	
przygotowanie	 i	 przeprowadzenie	 szkolenia	 i	warsztatów	dla	nauczycieli	 ponadgimnazjal-
nych	szkół	masowych	m.	st.	Warszawy	na	temat	pracy	edukacyjnej	z	uczniem	z	niepełno-
sprawnością:	narządu	ruchu,	słuchu,	wzroku	i	chorób	przewlekłych.
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	 Lata	 2007-2009	 to	 kolejny	 wzrost	 liczby	 podopiecznych	 (175-200)	 i	 specjalistów	 
(16	 osób).	W	 tym	 okresie,	 w	 Ośrodku	Wsparcia	 były	 realizowane	 następujące	 programy:	 
„Rehabilitacja	 słuchu	 i	 mowy	 oraz	 stymulacja	 rozwoju	 intelektualnego	 i	 emocjonalnego	 
w	 procesie	 integracji	 społecznej	 osób	 niesłyszących”,	 „Przekroczyć	 świat	 ciszy”,	 „Stymula-
cja	rozwoju	poznawczego,	emocjonalnego,	społecznego	dzieci,	młodzieży	i	osób	dorosłych	 
z	wadą	słuch”	(od	XII	2009	realizowana	w	ramach	umowy	wieloletniej	z	PFRON).
	 Nowym,	 istotnym	 elementem	 programowym	 było	 uruchomienie	 zajęć	 z	 trenerem	
pracy	 –	 trenerem	 zatrudnienia	wspomaganego.	W	 ten	 sposób	 Fundacja	 dopełniła	 braku-
jący	element	-	 	opiekę	dla	najstarszej	grupy	–	dorosłych	osób	niesłyszących,	wchodzących	 
na	rynek	pracy.	Od	tej	pory		też	Fundacja	bierze	czynny	udział	w	organizowanych	przez	Dziel-
nicę	Targach	Pracy	(wydarzenie	cykliczne,	organizowane	raz	w	roku).
	 Sukcesem	grupy	naszych	młodych,	dorosłych	podopiecznych	były	 i	są	samodzielnie	
przez	nich	organizowane	(ale	pod	auspicjami	Fundacji)	wyjazdy	turystyczne,	takie	jak:	obóz	
żeglarski	i	windsurfingowy	połączony	ze	zdobyciem	patentów,	wyjazdy	zagraniczne		do	Gre-
cji,	Włoch,	czy	Turcji.

	 We	 wspomnianych	 latach	 rozwinęła	 się	 	 i	 nabrała	 innego	 charakteru	 współpraca	 
z	 biznesem	 -	 organizacja	 wolontariatu	 w	 miejscach	 pracy	 rodziców	 naszych	 podopiecz-
nych	i	podejmowanie	konkretnych	akcji	na	rzecz	Fundacji	Echo	(np.	wolontariat	City	Bank	–	 
odmalowanie	 siedziby,	 częściowe	wyposażenie	 sali	 do	 SI).	 Ten	 okres	 charakteryzował	 się	 
także	licznymi	działaniami	(udział	w	spotkaniach,	debatach,	dyskusjach,	pozyskiwanie	środ-
ków,	raportowanie)	 realizowanymi	przy	współpracy	z	organami	administracji	państwowej,	
takimi	jak	Ministerstwo	Zdrowia,	Rzecznik	Praw	Dziecka,	Ministerstwo	Pracy	i	Polityki	Spo-
łecznej,	Mazowiecki	Urząd	Wojewódzki.	
Lata	2010-2011	-	to	dalsza	dynamika	rozwoju	organizacji:	zmiana	siedziby,	wzrost	liczby	pod-

opiecznych	(do	350	rodzin),	wzrost	liczby	zatrudnionych	specjalistów,	rozwój	wolontariatu.	
	 Od	 kwietnia	 2011	 roku	 Fundacja	 mieści	 się	 na	 II	 piętrze	 budynku	 mieszkalnego	 
przy	ul.	Grójeckiej	65	A.	Zajmuje	 tu	 całe	piętro	 (370m2).	W	 lokalu	 został	przeprowadzony	
generalny	remont:	wymiana	instalacji	elektrycznej,	 instalacji	wodno-kanalizacyjnej,	podłóg,	
glazury,	terakoty	itd.	Wszystkie	prace	zostały	wykonane	własnym	nakładem	sił	i	środków.	
	 Do	 pracy	 zaangażowali	 się	wszyscy:	 rodzice,	 specjaliści,	wolontariusze	 i	 podopiecz-
ni.	Remont	 trwał	ponad	pół	 roku.	Równolegle	 z	 remontem	Fundacja	prowadziła	Ośrodek	
Wsparcia	i	wiele	innych	działań	na	rzecz	środowiska	osób	niesłyszących.

	 W	 	 Ośrodku	 Wsparcia	 realizowano	 następujące	 programy:	 „Stymulacja	 rozwoju	 
poznawczego,	emocjonalnego,	społecznego	dzieci,	młodzieży	i	osób	dorosłych	z	wadą	słuch”	
–	kontynuacja	programu	w	ramach	umowy	wieloletniej		(do	2013	roku),	„POZYTYWKA	-	Z	suk-
cesem	w	szkole”,	„Poznaj	tajemniczy	świat	dźwięków”.	Realizacja	nowych	programów	umoż-
liwiła	rozszerzenie	oferty	o	zajęcia		przygotowujące	do	egzaminów	takich	jak:	test	trzeciokla-
sisty,	szóstoklasisty,	egzamin	gimnazjalny	i	kontynuacja	przygotowania	do	matury.
	 Rozwinęła	się	działalność	związana	z	wykorzystaniem	funduszy	strukturalnych	Zreali-
zowano	program	„Alternatywa	dla	osób	głuchych	i	słabosłyszących	oraz	dla	osób	z	otocze-
nia	Polskiej	Fundacji	Pomocy	Dzieciom	Niedosłyszącym	Echo”.	Rozpropagowano	wolontariat	
europejski	oparty	o	program	UE	Młodzież	w	Działaniu.	W	ramach	tych	działań	zrealizowano	
wiele	ciekawych	projektów,	do	których	należą	między	innymi:	Hand	to	hand,	EVS	for	future,	
udział	w	międzynarodowych	konferencjach	(np.	„Bridges	to	Work”	-	Belgia	-	Fundacja	Echo	
reprezentowała	Polskę	i	była	jedyną	organizacją	wspierającą	osoby	Głuche	i	Słabosłyszące	 
z	Europy).	Działalność	na	arenie	międzynarodowej	nie	zmniejszyła	intensywności	współpracy	
z	organami	administracji	państwowej	(np.	współpraca	w	zakresie	ustawy	o	języku	migowym),	
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czy	samorządem	(praca	w	Komisji	Edukacji	i	Komisji	ds.	Osób	Niepełnosprawnych)	i	NGO.	
	 Rozpropagowanie	wolontariatu	w	miejscach	pracy	rodziców	podopiecznych	Fundacji	
i	 podejmowanie	 akcji	 na	 rzecz	 Echa	 zaowocowało	 wieloma	 udoskonaleniami	 w	 nowej	
siedzibie:	 modernizacja	 sali	 do	 terapii	 SI	 i	 uzupełnienie	 jej	 wyposażenia,	 udostępnienie	 
na	preferencyjnych	warunkach	i	montaż	rolet	we	wszystkich	oknach,	wymiana	oświetlenia	
i	odmalowanie	sufitu	w	dużej	sali	(100m2).	Współpraca	z	biznesem	zaowocowała		również	
sponsoringiem	dla		podopiecznych	(sponsorowanie	konkretnych	osób	–	pomoc	w	rozwoju	
kariery).

Działania PFPDN – Echo - od 2012 roku

	 W	Ośrodku	Wsparcia	w	ramach	działalności	nieodpłatnej	pożytku	publicznego	reali-
zowane	są	następujące	programy:	„Stymulacja	rozwoju	poznawczego,	emocjonalnego,	spo-
łecznego	dzieci,	młodzieży	 i	osób	dorosłych	z	wadą	słuchu”	–	w	 ramach	umowy	z	PFRON	
(zakończony	w	2012r.),	„Od	pierwszego	słowa	do	pierwszej	pracy”	–	w	ramach	umowy	wie-
loletniej	z	Urzędem	Miast	(w	trakcie	realizacji),	„Od	samodzielnego	słowa	do	samodzielnej	
pracy	-		w	ramach	umowy	wieloletniej	z	PFRON	(w	trakcie	realizacji),	„Młodzież	niesłysząca	
w	drodze	do	samodzielności	i	niezależności	–	wsparcie	rozwoju	edukacyjnego	i	społecznego	
młodzieży	i	osób	dorosłych	z	wadą	słuchu”	-	w	ramach	umowy	wieloletniej	z	PFRON	(w	trak-
cie	realizacji).	Programy	te	pozwalają	na	objęcie	opieką	wszystkich	naszych	podopiecznych.	
W	ich	ramach	prowadzona	jest	terapia	indywidualna	i	grupowa	przez	różnych	specjalistów	
(surdologopedów,	surdopedagogów,	psychologów),	zapewnione	wsparcie	 trenerów	pracy,	
pracowników	socjalnych,	terapeutów	różnych	dziedzin,	prowadzenie	grupy	wsparcia	dla	mło-
dzieży	i	rodziców,	konsultacji	dla	nauczycieli	z	placówek,	do	których	uczęszczają	podopieczni,	

wsparcie	tłumaczy	języka	migowego.	Oferta	adekwatna	do	potrzeb	podopiecznych	wychodzi	
naprzeciw	oczekiwaniom,	jest	różnorodna	i	dostosowana	do	aktualnych	naszych	możliwości	
finansowych	i	kadrowych.	Systematyczne	wsparcie	wolontarystyczne	naszych	babć,	prababć	
i	cioć,	a	także	zaangażowanie	głuchej	młodzieży	w	pracę	na	rzecz	innych	pozwala	nam	mi-
nimalizować	wydatki	na	administrację.	Ma	to	istotne	znaczenie,	bowiem	jesteśmy	już	dużą,	
rozbudowaną	jednostką.

	 Inne	działania	Fundacji,	realizowane	poza	strukturami	Ośrodka	Wsparcia,	to:
-	współpraca	 z	organami	administracji	 publicznej	 (udział	w	debatach,	dyskusjach,	 spotka-
niach),
-	współpraca	z	NGO	(udział	w	pracach	różnych	komisji,	podejmowanie	wspólnych	inicjatyw)	 
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i	 biznesem	 (wolontariat	 pracowniczy,	 sponsoring,	 pozyskiwanie	 środków	 finansowych	 
i	darów	rzeczowych),
-	 rzecznictwo	 (analiza	 i	 opiniowanie	aktów	prawnych,	działania	na	 rzecz	 środowiska	osób	
niepełnosprawnych),
-	prowadzenie	biblioteczki	książek	i	pomocy	dla	rodziców	i	specjalistów,
-	organizacja	imprez	o	charakterze	integracyjnym	(pikniki,	Dzień	Dziecka	itp.),
-	koordynacja	wolontariatu,	współorganizacja	corocznego	Dnia	Wolontariusza	na	Ochocie,
-	koordynacja	praktyk	studenckich	i	wiele	innych	aktywności.

Realizowane	są	również	programy	w	ramach	działalności	odpłatnej:
-	turnus	rehabilitacyjny,
-	działania	wspierające	rozwój	(poradnictwo),
-	wolontariat	europejski.

 
	 20	lat	działalności	PFPDN-ECHO-	to	czas	systematycznego	rozwoju	organizacji,	coraz	
pełniejszego	otwarcia	na	różne	systemy	komunikacji	naszych	podopiecznych,	to	czas	wspól-
nego	przeżywania	radości	i	smutków,	dzielenia	się	wiedzą	i	doświadczeniem	zarówno	
z	podopiecznymi,	jak	i	szerszym	otoczeniem.
	 Obecnie	w	Fundacji	zarejestrowanych	jest	ponad	560	rodzin	(liczba	ta	wciąż	wzrasta).	
Skalę	tego	wzrostu	na	przestrzeni	kolejnych	lat	obrazuje	poniższy	diagram:
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	 Rosnąca	liczba	beneficjentów	świadczy	o	utrzymującej	się	potrzebie	za	zakresu	reha-
bilitacji	osób	z	wadą	słuchu.	Stawia	 to	przed	nami	wyzwania	związane	z	zabezpieczeniem	
dostępu	do	usług	rehabilitacji	społecznej	i	zawodowej	głuchych		i	słabosłyszących	dzieci,	mło-
dzieży	i	osób	dorosłych,	wyznaczając	tym	samym	kierunki	naszych	działań	na	najbliższe	lata.	
Działania	te	będziemy	realizować	poprzez	dalsze	prowadzenie	Ośrodka	Wsparcia,	zaanga-
żowanie	we	współpracę	z	NGO,	jednostkami	administracji	publicznej	oraz		prace	nad	two-
rzeniem	 systemowych	 rozwiązań,	 uwzględniających	 różnorodne	 potrzeby	 osób	 niepełno-
sprawnych,	zwłaszcza	niesłyszących.	20	lat	naszych	działań	przyczyniło	się	w	istotny	sposób	 

24 25



do	poprawy		sytuacji	rodzin	wychowujących	dzieci	z	wadą	słuchu,	choć	zdajemy	sobie	spra-
wę,	że	nie	udało	się	jeszcze	rozwiązać	wielu	problemów.	Mamy	jeszcze	wiele	do	zrobienia.

Ważne daty i nabyte uprawnienia

1995	–	powstanie	PFPDN	–	ECHO	-,
1996	–	wyodrębnienie	działalności	Ośrodka	Wsparcia	PFPDN-ECHO-,
2004	–	status	organizacji	pożytku	publicznego,
2007	 –	 wpis	 do	 rejestru	 organizatorów	 turnusów	 rehabilitacyjnych	 (uprawnienie	 nadane	
przez	Wojewodę	Mazowieckiego,	odnawiane		co	3	lata),
2010	–	status	organizacji	uprawnionej	do	wysyłania	na	wolontariat	europejski	(akredytacja	
Fundacji	Rozwoju	Systemu	Edukacji),
2013	–		przedłużenie	akredytacji	FRSE.
Członkostwo:
2003	–	Federacja	Mazowia	(udział	w	tworzeniu	tej	organizacji	od	2001r.),
2006	–	Koalicja	na	rzecz	Ochoty	(komisja	ds.	osób	niepełnosprawnych	–	partnerstwo	lokalne),
2008	–	Koalicja	na	Rzecz	Osób	z	Niepełnosprawnością	(Echo-współzałożyciel	ogólnopolskiej	
koalicji),
2009	–	partner	Fundacji	Wspólna	Droga	(współpraca	z	organizacją	od	1997	roku),	
2014	–	Koalicja	Niesłyszących	(Echo		-współzałożyciel	ruchu	społecznego),
2014	–	Polska	Unia	Zatrudnienia	Wspomaganego	(Echo		-	współzałożyciel	ogólnopolskiej	or-
ganizacji).
	 Od	początku	działalności,	Fundacja	przywiązywała	wagę	do	współpracy	z	innymi	pod-
miotami.	Nawiązywane	partnerstwa	 i	 koalicje	 są	wyrazem	 rzeczywistego	 zainteresowania	

problematyką	osób	niepełnosprawnych.	Przejawia	się	ono	w	działaniach	na	rzecz	promowa-
nia	pozytywnego	wizerunku	osoby	niepełnosprawnej	oraz	realnego	zabezpieczenia	dostępu	
do	usług	z	zakresu	szeroko	pojętej	 	 rehabilitacji,	ze	szczególnym	uwzględnieniem	potrzeb	
grupy	osób	niesłyszących.	

Wiceprezes Zarządu PFPDN-ECHO- Anna Olesiejuk

26 27



	 Kim	 jestem?	 Jak	 rozumiem,	 jak	 definiuję	 siebie?	 	 Co	 znaczy	 dla	 mnie	 dorosłość?	 
Te	pytania	młodzież	z	wadą	słuchu	słyszała	wielokrotnie	podczas	zajęć	grupowych	psycholo-
gicznych	prowadzonych	w	Fundacji	Echo.	W	atmosferze		zaufania,	poczucia	bezpieczeństwa,		
zrozumienia	 i	szacunku,	próbowała	odnaleźć	własną,	niepowtarzalną	 	drogę	do	 	stawania	
się	dorosłym	człowiekiem.	Nie	było	i	nie	jest	to	proste	zadanie.	Konfrontacja	w	codziennym,	
szkolnym,	studenckim	życiu	z	ograniczeniami	wynikającymi	z	wady	słuchu,	doświadczanie	
tych	ograniczeń,	poszukiwanie	swego	miejsca	wśród	 rówieśników	 i	przeżywanie	 trudnych	
uczuć	 z	nimi	 związanych,	 jest	 już	dostatecznie	 skomplikowanym	zadaniem.	 Jeżeli	do	 tego	
dodamy	fakt		dojrzewania	z	jego	potężnym	wpływem	na	funkcjonowanie	młodego	człowieka,	
mamy	przybliżony	obraz		trudności	w	odpowiedzi		na	pytanie	–	kim	jestem?	
	 W	 okresie	 dojrzewania	młodzi	 ludzie	 z	wadą	 słuchu	 	 napędzani	 energią	 	wyzwala-
ną	przez	proces	pokwitania	i	psychologiczną	potrzebę	zdobycia	niezależności,	znajdują	się	 
pod	 wpływem	 ogromnej	 presji,	 gdy	 usiłują	 odnaleźć	 swoją	 drogę	 przez	 życie,	 ponieważ	
oczekiwania	społeczeństwa	są	wysokie.	A	są	to	oczekiwania	odniesienia	sukcesu	w	drodze	 
do	dorosłości.			
	 Stąd	też,	między	innymi,	 	okres	ten,	 jest	trudny	zarówno	dla	młodych	ludzi	 jak	 i	dla	
ich	 rodziców.	 Zmiany	 rozwojowe	 zachodzące	 u	 nastolatka	 często	 utrudniają	mu	 kontrolę	 
nad	swoim	zachowaniem	i	pozbawiają	wyraźnego	poczucia	odpowiedzialności	za	swoje	czy-
ny,	a	także	samodyscypliny	i	porządku.	Zadaniem	dorosłych	staje	się		stworzenie	nastolat-
kom	takich	warunków,	które	umożliwiłyby	im	rozwój.	Wykazując	przy	tym,	co	jest	niezmier-
nie	trudne	i	absorbujące,	troskliwość	nie	mniejszą	od	tej,	która	towarzyszy	przygotowaniom	
przestrzeni	 dla	 raczkującego	 dziecka,	 pozwalającą	 równocześnie	 dorastającym	 dzieciom	 
na	 zachowanie	 godności.	 Takie	 zachowania	 rodziców	 	 zdeterminują	dalsze	procesy	wzra-
stania	nastolatków	w	poczuciu	własnej	wartości,	wskażą	im		drogę	do	osiągania		dojrzałości	
społecznej.		
	 Bardziej	 niż	 czegokolwiek	 innego,	 nastolatkowie	 z	wadą	 słuchu	 potrzebują	 czułego	
i	elastycznego	związku	z	osobami,	których	darzyliby	zaufaniem.	 Jeśli	doświadczają	takiego	
wsparcia,	w	szczególności	od	rodziców,	którzy	gotowi	są	do	przedefiniowania	relacji	ze	swo-

im	dorastającym,	niepełnosprawnym	dzieckiem,	mogą	przetrwać	burze,	które	wielokrotnie	
nadciągają	w		tym	fascynującym	i	napawającym	lękiem	okresie.	Nowo	ukształtowana	oso-
ba	–	jest	zwieńczeniem	ciężkiej	pracy	dziecka,	rodzica	i	specjalistów	wspierających	rodzinę	 
w	jej	wychowawczych,	psychologicznych	i	edukacyjnych	wysiłkach.		Podróż	przez	dorastanie	
może	być	uznana	za	zakończoną,		gdy	dorośli,	wspierający	uważnie	ten	proces,	dostrzegą,	
że	młody	człowiek	radzi	sobie	z	zależnością,	niezależnością	i	współzależnością,	ma	wysoką	
samoocenę	 i	potrafi	zachować	się	odpowiednio	do	sytuacji.	Ulegnie	 też	zmianie	stosunek	
młodej	dziewczyny	i	młodzieńca	do	rodziców.	Zmiany	te	objawiać	się	będą	między	innym	tak	
oczekiwaną	przez	rodziców	chęcią	nastolatka	do		wspólnej	pracy	i	poprawą	otwartej	komu-
nikacji.		
	 Czego		zatem	potrzebują	nastolatkowie?	Dorastający	młodzi	ludzie	potrzebują	prze-
strzeni	psychicznej	dla	swoich	zmiennych	nastrojów,	irracjonalnych	pomysłów,	niekiedy	dzi-
wacznego	zachowania	i	ubioru,	nowego	słownictwa,	głupawych	popisów.		Dlaczego	tak	się	
dzieje?	Osoby	w	okresie	dorastania	doświadczają	bowiem		swojej		energii,	siły,	bawią	się	nią,	
swoim	wpływem	na	innych,	próbują	redefiniować	i		ustalać	granice	w	relacjach	z	innymi,	eks-
perymentują	z	autonomią,	zależnością	i	niezależnością.	Rodzic	natomiast	nierzadko	napeł-
niony	obawami,	postrzegając	swoje	dziecko	przez	pryzmat	ograniczeń	wynikających	z	faktu	
wady	słuchu,	może	w	rozumianej	przez	siebie	trosce,	nadmiernie	kontrolować	nastolatka,	
zabraniając	wielokrotnie	niemal	wszystkiego.	Optymalną	postawą	rodzicielską		w	tym	okre-
sie	jest		umiejętność	rozpoznawania,		kiedy	przejawiać		nadmierną	kontrolę,	a	kiedy	w	zdro-
wy	 i	właściwy	sposób	posługiwać	 	się	słowem	„nie”.	Rozróżnienie	 to	pełni	 fundamentalną	
rolę	w	niesieniu	pomocy	młodemu	człowiekowi	w	nauce	odpowiedzialności	i	samokontroli	
tak,	by	umiał	właściwie	korzystać	z		wolności	i	żyć	dobrze	w	realnym	świecie.	Dbając	o	zdro-
wie	psychiczne	nastolatka,	dobrze	jest	określać	granice,	które	pomagają	stawiać	ogranicze-
nia	i	ustalać	konsekwencje	w		sytuacjach,	gdy	inni	próbują	kontrolować	nas.		Nastolatkowie	
uczą		się	określać	właściwe	granice,		by	z	powodzeniem	przejść	przez	ten	okres	życia.	Zdrowe	
granice	zapewniają	 im	harmonijny	rozwój,	samokontrolę	 i	poczucie	posiadania	własności,	
jakich	potrzebują	do	odkrycia	odpowiedzi	na	pytanie		-	Kim	jestem?	–	a	także	radzenia	so-
bie	z	psychologicznymi	i	rozwojowymi	zmianami	jakim	podlegają.		Rodzice	stanowią	mocne	
oparcie	dla	nastolatków	z	wadą	słuchu,	jednocześnie	sami	głęboko	przeżywają	lęki	i	obawy	 
w	 byciu	 rodzicem	 dorastającego	 dziecka.	 Pełnią	 jednak	 tymczasową,	 zewnętrzną	 struk-
turę,	 jakiej	potrzebują	młodzi	 ludzie	 	w	końcowej	 fazie	wkraczania	w	realne,	 samodzielne	
życie.	 Gdy	 dorosły	 z	 zachowaniem	 	 szacunku	 przy	 ustalaniu	 granic,	 stawia	 ograniczenia,	 
gdy	 ustanawia	 godziny	 powrotów,	 kiedy	 konfrontuje	 niewłaściwe	 zachowania	 i	 reaguje	 
na	wiele	 spraw,	wówczas	 tworzy	 przewidywalną,	 jasną	 strukturę,	 tym	 samym	pomagając	 

Droga do dorosłości młodego człowieka z wadą słuchu - Kim jestem? 
Refleksje psychologa – psychoterapeuty
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nastolatkowi	 rozwinąć	własną.	W	procesie	dorastania	 i	osiągania	dorosłości,	nastąpi	 fakt,	
gdy	młody	 człowiek	ostatecznie	 i	bezpiecznie	 	porzuci	 strukturę	 rodziców	 i	używając	wła-
snej,	 będzie	 mógł	 spełniać	 wymagania	 stawiane	 przez	 dorosłe	 życie	 i	 stanie	 się	 w	 pełni	 
za	nie	odpowiedzialny.	Z	ogromna	radością	odnotowujemy	w	historii		naszej	pracy		z	mło-
dymi	osobami	z	wadą	słuchu	w	Fundacji	Echo,	że		wspólna	praca	i	ogromny,	konstruktywny		
wysiłek	młodych	ludzi	przyniósł	dobre	owoce-	urzeczywistnił	wartość	bycia	dorosłym,	samo-
dzielnym,	niezależnym	człowiekiem.			
	 Wracając	do	opisu	grupowej	terapii	psychologicznej	prowadzonej	w	formie	warszta-
towej	w	Fundacji	Echo,	podkreślenia	wymagają		założenia	programowe	tychże	zajęć.		Zajęcia	
warsztatowe	oparte	na	metodzie	uczenia	się	przez	doświadczenie,	obejmują		poza	kształto-
waniem	i	rozwijaniem	zintegrowanej	osobowości,	umiejętności	komunikacyjnych	i	interper-
sonalnych,	pomoc	w	dorastaniu	do	pełnienia	 ról	 społecznych,	 realizowaniu	wartości	wraz	 
z	szeregiem	zachowań,	które	pozwolą		praktycznie	wykorzystać	te	wartości	i	nabyte	umie-
jętności	w	realnym	świecie	ryzyka,	zobowiązań	i	odpowiedzialności.		W	programie	występu-
ją	także	treści	dotyczące	granic	psychologicznych	człowieka,	emocji	i	akceptacji,	oczekiwań	
środowiska	domowego	i	szkolnego,	 	własnych	oczekiwań	„Ja	 i	 inni”,	 	analizy	komunikatów	
wysyłanych	do	otoczenia	werbalnych	i	niewerbalnych,	nabywanie	umiejętności	asertywnych,	
czyli	 jak	być	naturalnym.	Osobnym	tematem	 jest	 jak	 radzić	 sobie	 z	 traumą	–	pomoc	psy-
choterapeutyczna.		Uzupełnieniem	i	integralną	ich	częścią	są		zajęcia	plastyczne	rozwijające	
umiejętność	twórczej	samorealizacji	i	ekspresji	życia	wewnętrznego	prowadzone	przez		tera-
peutę	-	artystę	plastyka,	których	celem	jest	także	kanalizacja	leków,	potrzeb	i		obaw		młodego	
człowieka	z	wadą	słuchu.	
	 Z	perspektywy	wielu	 lat	pracy	z	młodzieżą	w	Fundacji	Echo,	ważne	wydaje	się	pod-
kreślenie	znaczenia	zajęć	grupowych	dla	rozwoju	samoświadomości,	poczucia	własnej	toż-
samości	poprzez	odniesienie	do	grupy	rówieśników	doświadczających	podobnych	przeżyć,		
dających	wsparcie,	a	także		zwrotne	informacje	pobudzające		do	refleksji	i	modyfikacji	zacho-
wania.	
	 Uczestnicy	zajęć	–	uczennice	i	uczniowie	szkół	podstawowych	i	ponadpodstawowych	
poprzez	bycie	w	grupie	pozwalające	wykorzystywać	poznane	strategie	zdobywania	informa-
cji,	poszerzają		repertuar	posiadanych	umiejętności	interpersonalnych,	rozwijają	umiejętno-
ści	komunikacyjne	tak	niezbędne	do	funkcjonowania	w	świecie.	Uczą	się	odwagi	w	wyrażaniu	
siebie,	swoich	potrzeb	i	myślenia.	Uczą	się	praktycznie	rozwiązywać	swoje	problemy,	radze-
nia	sobie	w	trudnych	relacjach	szkolnych	i	domowych.		Nabywają	także		realnej,	pozytywnej	
postawy	wobec	samego	siebie	poznając	swoje	zasoby,	ograniczenia,	wady,	zalety,	 talenty,	 
a	także	deficyty,	w	stawaniu	się	bardziej	sobą,	w	dojrzewaniu	do	przyszłych	ról	życiowych	–	

kobiecej	i	męskiej,	do		pełnienia	ról	społecznych.			Istnieje		ścisła	korelacja	pomiędzy	poczu-
ciem	własnego	„ja”	i	emocjonalnym	przystosowaniem	młodzieży	z	wadą	słuchu.	Psychologo-
wie	oceniają,	że	poczucie	własnego	Ja	jest	niezawodną	miarą	zdrowia	psychicznego	młodego	
człowieka	 z	wadą	 słuchu	wyrażająca	 się	 głównie	w	 jego	 zdolnościach	 do	 funkcjonowania	 
i	myślenia	w	sposób	efektywny,	a	także	miarą	zdolności	wytrzymywania	stresów	i	konstruk-
tywnego	radzenia	sobie		w	trudnych	sytuacjach	rówieśniczych,	szkolnych,	domowych.	Oso-
by	o	silnym	poczuciu	 tożsamości	 i	kontroli	nad	własnym	życiem	bardziej	skłonne	są	dbać	 
o	własny	rozwój,	o	zdrowie,	o	siebie.	Poprzez	osiąganie	wewnętrznej	wolności,	nabywany	 
w	trakcie	warsztatów	realny,	pozytywny	obraz	siebie,	młody	człowiek	z	wadą	słuchu	dorasta	
do	samodzielnych	wyborów	i	decyzji,	by	stawać	się	odpowiedzialnym	za	siebie	i	innych.	
	 Uczestnictwo	w	zajęciach,	w	wypowiedziach	młodzieży,	umożliwia	jej	pełniejszą	inte-
grację	z	najbliższym	środowiskiem,	pomaga	 	często	odzyskiwać	wiarę	w	swoje	możliwość,	
a	poprzez	to	zapobiega	zaburzeniom	emocjonalnym	i	poczuciu	izolacji.	Natomiast	poprzez		
uczestnictwo	w	zajęciach	plastycznych,	młodzi	ludzie	mają	możliwość	wyrazić	ekspresję	życia	
wewnętrznego,	swojej	percepcji	świata	i	ludzi.	
	 Na	koniec	dodałabym	uwagę	o	znaczeniu	wspomnień		z	lat	szkolnych	dla	młodego	czło-
wieka	z	wadą	słuchu.		Wspomnienia	ze	szkoły	są	istotnym	elementem	naszej	pamięci.	Mogą	
pozostawić	ślady	nie	do	zatarcia.	Gdy	zostaną	ukształtowane	przez	rozumne	doświadczenie	
dorosłych,	mogą	doprowadzić	do	urzeczywistnienia	szlachetnych	wartości	w	życiu	młodych	
ludzi	–	uczciwości,	szacunku,	odwagi	i	odpowiedzialności.	Zbyt	idealistyczne?	Nie.	Nauczanie	
wartości	może	być	znacznie	bardziej	skuteczne	w	zapobieganiu	złym,	niepożądanym	zacho-
waniom	i	decyzjom	niż	surowa	dyscyplina…	Dlatego	też	ważne	jest	nabycie	prostej	umiejęt-
ności,	 której	potrzebują	wszyscy	 rodzice	nastolatków:	 rozróżnienia	kiedy	powiedzieć	 „tak”		
oraz	sposobu,	jak	mówić	„nie”,	czyli	jak	z	miłością	stawiać	granice	w	życiu	młodego	człowieka	
z	wadą	słuchu,	by	pomóc	mu	osiągać	wszystkie		poziomy	dojrzewania	do	dorosłości.			

Ewa Żochowska, Psycholog-Psychoterapeuta
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	 Droga,	 którą	 człowiek	 musi	 przejść	 w	 swoim	 życiu,	 gdy	 los	 bez	 pytania	 wyznacza	 
mu	trudny	szlak,	wydaje	się	być	czasem	nie	do	pokonania.	Nieznany	cel	wędrówki	napawa	
lękiem,	zwłaszcza,	gdy	nie	ma	odwrotu	i	trzeba	iść	dalej.	Wędrówka	nieznanymi	ścieżkami	
jest	trudna,	gdy	nie	ma	drogowskazów,	nie	można	sprawdzić	trasy	i	podążać	nią	w	dobrze	 
zaplanowany	sposób.	 	Nikt	z	nas,	rodziców,	nie	był	przygotowany	na	tę	wędrówkę.	Każdy	 
z	nas	uczy	się	być	rodzicem	w	nieco	innej	społecznej	perspektywie	niż	zazwyczaj	ma	to	miejsce,	 
a	to,	co	wydaje	się	być	oczywiste	już	takim	nie	jest.	
	 Gdy	rodzi	się	dziecko	radość	zaczyna	wypełniać	każdą	chwilę		życia	rodziców	i	kiedy	
wydawało	się,	że	nic	już	nie	zmąci	naszego	szczęścia,	otrzymaliśmy	wiadomość	-	wyrok	losu,	
że	nasze	dziecko	nie	słyszy,	nie	będzie	mówiło,	będzie	ciężko.	Mimo	wszystko	spoglądali-
śmy	w	dal	próbując	dostrzec	cień	nadziei.	Każdy	w	inny	sposób	stara	się	odnaleźć	w	nowej	
sytuacji.	Uczymy	się	wszystkiego	poznając	własne	dzieci,	 ich	możliwości	 i	potrzeby.	 	Nowa	
rzeczywistość	mocno	nami	wstrząsnęła,	a	jednocześnie	wyzwoliła	w	nas	wielką	siłę	do	walki	 
o	jak	najlepszą	przyszłość	dla	naszych	pociech.
	 Spotkanie	na	 turnusie	w	Wildze	w	1993	 roku	 zrodziło	myśl	 o	 utworzeniu	 Fundacji.	
Postanowiliśmy	razem	przejść	ten	trudny	szlak.	Wiedzieliśmy,	że	nie	będzie	łatwo.	Nikt	z	nas	
nie	zawahał	się,	gdy	trzeba	było	poświęcić	znacznie	więcej	niż	wydawało	się	to	na	samym	
początku,	 bowiem	 założenie	 Fundacji	 to	 też	 była	 droga	w	 nieznane.	Wyobrażenia	 często	 
odbiegają	od	realiów,	ale	z	czasem	wraz	ze	zdobywanym	doświadczeniem	potrafiliśmy	coraz	
skuteczniej	pozyskiwać	środki	na	leczenie	i	rehabilitację	naszych	dzieci.	Zawsze	jednak	było	
więcej	 potrzeb	niż	 finansowych	możliwości.	Nie	poddawaliśmy	 się	 jednak,	 znajdowaliśmy	
różne	rozwiązania	a	one	prowadziły	do	małych	i	większych	sukcesów.
	 Dwadzieścia	lat	temu	były	zupełnie	inne	realia.	Na	samym	początku	były,	więc	kłopoty	
z	 założeniem	 rachunku	w	banku,	 co	było	niezbędne,	 aby	działać.	Dziś	wydaje	 się	 to	 zdu-
miewające,	obecnie	banki	walczą	o	klienta,	ale	wtedy	musieliśmy	uzyskać	zgodę	dyrektora	
banku.	Przekonałyśmy	go	mówiąc	o	naszych	dzieciach,	ich	trudnej	rehabilitacji	i	niepewnej	
przyszłości.	
	 Potem	niezwykle	trudnym	przedsięwzięciem	okazało	się	szukanie	sponsorów.	Nie	wy-

starczył	wysłany	list	czy	złożone	pismo	w	sekretariacie	prezesa	firmy,	do	której	zwróciliśmy	
się	o	wsparcie.		Wiele	naszych	apeli	pozostało	bez	odpowiedzi.	Zaczęliśmy,	więc	odwiedzać	
firmy,	prezentowaliśmy	nasze	działania	i	dokonania.	Nie	było	łatwo,	brak	zaufania	do	nowych	
organizacji,	nowej	wówczas,	jeszcze	nieupowszechnionej	formy	pomocowej	działalności	były	
przeszkodą	w	uzyskaniu	zainteresowania,	zgody	na	spotkanie,	czy	wreszcie	finansowej	po-
mocy.	Powoli	i	to	także	zaczęło	się	zmieniać.
	 Cieszyło	nas	każde	najmniejsze	wsparcie,	ono	miało	także	poza	finansowym	znaczenie	
szczególne.	Nie	byliśmy	już	sami	inni	dostrzegali	nasz	trud	i	potrafili	okazać	serce.	Dzięko-
waliśmy	wszystkim.	Sumiennie	się	z	tego	obowiązku	wywiązywaliśmy.	Nie	mogliśmy	zawieźć	
zaufania,	a	przede	wszystkim	chcieliśmy	dobrze	wykorzystać	dar.	Liczba	naszych	podopiecz-
nych	jest	tego	dowodem.	
	 Wiele	 radości	 nam	 i	 naszym	 pociechom	 przynosiły	 także	 dary	 rzeczowe.	 Zabawki	 
z	okazji	Dnia	Dziecka	czy	też	Wigilii	rok	rocznie	organizowanej	trafiały	do	dzieci,	wywołując	ich	
upragnioną	przez	rodziców	radość.	Pomoce	dydaktyczne,	nieodzowne	w	codziennej	rehabi-
litacji,	pozyskane	dzięki	życzliwości	firm	czy	osób	prywatnych,	stanowiły	ogromne	wsparcie.
	Nie	sposób	wyliczyć	wszystkich	gestów	dobrej	woli	i	ludzi,	którzy	poświęcali	swój	czas	i	środ-
ki,	aby	pomóc	nam	w	wielu	przedsięwzięciach.	Wielu	pomogło	przy	kolejnych	przeprowadz-
kach	i	remontach,	bowiem	zwiększające	się	grono	podopiecznych	wymagało	coraz	większej	
przestrzeni.	Nasza	obecna	siedziba	to	380	metrów	kwadratowych	wyremontowanych	siłami	
wielu	ludzi	dobrej	woli	i	wolontariuszy,	rodziców,	dziadków,	przyjaciół	rodzin	naszych	dzieci,	
a	 także	pracowników	 różnych	 instytucji	 oraz	prywatnych	firm.	Dzięki	 takiej	 postawie	mo-
gliśmy	poszerzyć	zakres	naszej	działalności	 i	pozyskać	wiele	potrzebnych	rzeczy,	na	które	 
nie	można	było	zdobyć	finansowania.
	 Zdobycie	 funduszy	ze	środków	publicznych	było	nie	 lada	wyzwaniem.	Zajmowałam	
się	tym	przez	kilka	kolejnych	lat.	Zaczęłam	od	wniosku	do	Wydziału	Kultury.	Otrzymaliśmy	
wówczas	środki	zgodnie	z	zapotrzebowaniem.	Cele,	na	które	chcieliśmy	pozyskać	fundusze,	
nie	budziły	wątpliwości	i	tak	nasze	dzieci	zaczęły	uczestniczyć	w	zajęciach	plastycznych,	któ-
re	je	wszechstronnie	rozwijały.	Potem	były	kolejne	wnioski	do	jedenastu	dzielnic	Warszawy	 
i	do	gminy	Warszawa	Centrum.	Dużo	pracy	przy	pisaniu	i	rozliczaniu	wniosków,	ale	jeszcze	
więcej	satysfakcji	z	ogromnych	postępów	rozwojowych	naszych	dzieci.	Nieprzespane	noce	 
i	zmęczenie	rekompensowały	sukcesy.	Otrzymywaliśmy	kolejne	dotacje,	a	dzieci	coraz	lepiej	
mówiły,	rozumiały	świat	i	zaczynały	doskonale	radzić	sobie	wśród	słyszących	rówieśników.	
Współpraca	z	samorządem,	a	w	szczególności	z	Dzielnicą	Warszawa	Ochota,	uczestnictwo	
w	życiu	dzielnicy	i	miasta	to	ważny	aspekt	działalności	Fundacji.	Dzielnica	Ochota	od	20	lat	
wspiera	nas	przyznając	z	własnych	zasobów	lokale	na	siedzibę	naszej	Fundacji.	Cenimy	sobie	
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tę	współpracę	i	włączamy	się	we	wspólne	inicjatywy	na	rzecz	lokalnej	społeczności.	
	 W	 1997	 roku	 pierwszy	 wniosek	 o	 fundusze	 unijne.	 Dotacja	 w	 ramach	 funduszu	 
PHARE,	022	(kto	dziś	to	pamięta!).	Kupiliśmy	nowy	komputer,	dostaliśmy	jeszcze	dwa	uży-
wane	i	zaczęłam	przy	pomocy	ojca	jednego	z	naszych	podopiecznych	prowadzić	wolontary-
stycznie	zajęcia	komputerowe.	
	 Wielkim	 wyróżnieniem	 dla	 nas	 było	 dołączenie	 do	 organizacji	 finansowanych	 
przez	Fundację	Wspólna	Droga.	Wieloletnie	wsparcie	finansowe,	rzeczowe	i	wolontarystycz-
ne	tej	organizacji	wniosło	w	naszą	działalność	szereg	znaczących,	pozytywnych	zmian	i	przy-
czyniło	 się	do	wielu	 sukcesów	naszych	dzieci.	Warto	podkreślić	 też,	wsparcie	od	 Fundacji	 
im.	L.	Kronenberga	zwłaszcza	w	pierwszych	latach	naszej	działalności	kiedy	było	najtrudniej,	
bo	wszystko	było	nowe	i	nieznane.	Tym	większa	była	nasza	wdzięczność	za	okazane	zaufanie	
i	pomoc	finansową.	
	 Sukcesywnie	latach	grono	współpracujących	z	nami	specjalistów	powiększało	się,	tak-
że	tych,	którzy	wiedzieli	jak	pozyskiwać	środki,	jak	profesjonalnie	pisać	wnioski	m.in.	do	Pań-
stwowego	Funduszu	Rehabilitacji	Osób	Niepełnosprawnych.	Pozyskiwanie	środków	finanso-
wych	było	jednym	z	ważniejszych	zadań	i	warunkiem	prowadzenia	działalności,	musieliśmy,	
bowiem	zapewnić	finansowanie	nie	tylko	rehabilitacji	naszych	dzieci,	a	także	opłacić	czynsz,	
ogrzewanie,	energię,	na	które	najtrudniej	było	pozyskać	środki.	
	 Zawsze	 jednak	 najcenniejsi	 dla	 nas	 byli	 i	 są	 ludzie,	 którzy	 ofiarowali	 nam	 swoją	 
pomoc,	czas,	potencjał.	Każdy,	kto	dzieli	się	tym,	co	ma,	wnosi	w	naszą	fundacyjną	społecz-
ność	przede	wszystkim	serce.	Nie	do	przecenienia	jest	to,	że	rodzice	naszych	podopiecznych,	
gdy	przychodzą	ze	swoimi	dziećmi	w	poszukiwaniu	wsparcia,	sami	z	czasem	stają	się	wspar-
ciem	dla	innych.

                                        Sekretarz Zarządu PFPDN-ECHO- Małgorzata Piątkowska  
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	 Historia	 zatrudnienia	 wspomaganego	 w	 Fundacji	 Echo	 jest	 przykładem	 spotkania	 
potrzeby	z	możliwością	 jej	realizacji,	co	według	niektórych	opinii	było	efektem	przypadku,	 
a	według	innych	zrządzeniem	losu.	Potrzebę	wyznaczał	czas,	który	sprawił,	że	z	dzieci	reha-
bilitowanych	w	fundacji	od	1995	roku	wyrosła	młodzież.	Pojawiły	się	zatem	nowe	problemy	 
i	 wyzwania,	 a	 jednym	 z	 najważniejszych	 była	 ich	 przyszłość	w	 dorosłym	 życiu.	 Dorosłość	
oznacza	samodzielność	 i	niezależność,	które	mogą	być	osiągnięte	głównie	poprzez	pracę.	
Możliwość	realizacji	potrzeby	zrodziła	się	z	 refleksji	nad	dalszymi	 losami	 fundacyjnej	mło-
dzieży,	która	dzięki	profesjonalnie	realizowanej	rehabilitacji	prowadzonej	przez	wielu	wspa-
niałych	specjalistów	była	dobrze	przygotowana	do	wejścia	w	dorosłość.	Jednak	okazało	się,	 
że	 potrzebny	 jest	 jeszcze	 jeden	 element	 rehabilitacyjnej	 układanki	 –	 zatrudnienie	 wspo-
magane	(ZW),	czyli	nowoczesna	forma	wprowadzania	osób	niepełnosprawnych	na	otwarty	 
rynek	pracy.	
	 Metoda	 ta	opiera	się	na	współpracy	z	 trenerem	pracy,	który	najpierw	ustala	prefe-
rencje	beneficjenta,	a	następnie,	na	ich	podstawie	i	razem	z	nim	poszukuje	pracy.	W	trakcie	
tego	procesu	trener	często	pojawia	się	na	rozmowach	kwalifikacyjnych,	w	jakich	uczestniczy	
beneficjent,	pomaga	nawiązać	dobre	relacje	ze	współpracownikami,	uczestniczy	w	ustala-
niu	warunków	zatrudnienia,	pomaga	beneficjentowi	uczestniczyć	w	szkoleniach	firmowych.	 
Po	uzyskaniu	zatrudnienia	trener	pracy,	przez	jakiś	czas	sprawdza,	czy	wszystko	przebiega	
prawidłowo.	
	 Od	2008	roku,	a	więc	przez	siedem	lat,	z	metody	zatrudnienia	wspomaganego	w	Fun-
dacji	ECHO	skorzystało	około	200	osób	z	czego	około	80	znalazło	i	utrzymało	zatrudnienie	 
na	otwartym	rynku	pracy.	Oznacza	to,	że	wskaźnik	zatrudnienia	utrzymuje	się	na	poziomie	
40	procent	i	jest	zbliżony	do	średniej	uzyskiwanej	w	innych	organizacjach.	
	 Od	2011	roku	do	opisanych	osiągnięć	przyczyniają	się	również	praktykanci	Wydziału	
Psychologii	Uniwersytetu	Warszawskiego,	 a	 od	2013	 roku	drugi	 trener	pracy,	 a	właściwie	 
trenerka,	 ze	 znajomością	 polskiego	 języka	migowego.	 W	 listopadzie	 2012	 roku	 Fundacja	 
gościła	 wielu	 specjalistów	 ZW	 na	 spotkaniu	 nt.:	 Przyszłość	 Zatrudnienia	 Wspomaganego	 
w	 Polsce	 i	 w	 Europie,	 wśród	 których	 znajdowała	 się	 przedstawicielka	Ministerstwa	 Pracy	 

Szczęśliwa siódemka - zatrudnienie wspomagane w Polskiej Fundacji 
Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym-ECHO, w latach 2008-2015.
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	 Projekty	Międzynarodowe	w	Fundacji	Echo	rozpoczęły	się	w	roku	2009.	Dorota	Anna	
Milke		-	Koordynator	Projektów	Międzynarodowych	i	Wolontariatu	Europejskiego	w	Fundacji	
ECHO	wyjechała	do	Hamar	w	Norwegii	na	szkolenie	„BiTriMulti”.	Potem	potoczyło	się	już	la-
winowo.	Fundacja	ECHO	przez	kilka	lat	była	organizatorem	i	Partnerem	w	wielu	projektach	
międzynarodowych.	 Ich	głównym	celem	było	angażowanie	w	nie	osób	z	 	wadami	 słuchu.	 
W	2009	Fundacja	Echo	uzyskała	Akredytację	Organizacji	Wysyłającej	Wolontariatu	Europej-
skiego.	W	ciągu	kilku	lat	wyjechało	ponad	6	osób	na	EVS	do	takich	krajów	jak:	Węgry,	Hiszpa-
nia,	Belgia.	
	 Fundacja	ECHO	była	organizatorem	2	szkoleń	Międzynarodowych	:	
„EVS	for	the	Future”	-	włączanie	osób	z	wadami	słuchu	w	projekty	Wolontariatu	Europejskie-
go.	Do	Polski	zaprosiliśmy	Partnerów	z:	Portugalii,	Bułgarii,	Rumunii,	Węgier,	Hiszpanii.	
„Sign	and	read	the	language”	-	szkolenie	międzynarodowego	języka	migowego	oraz	czytania	
z	ust	werbalnego	języka	angielskiego.	Gościliśmy	Partnerów	z:	Irlandii,	Czech,	Słowenii,	Buł-
garii,	Turcji,	Portugalii.	
	 Oraz	3	młodzieżowych	wymian	międzynarodowych
„Hand	to	Hand”	-		międzynarodowa	wymiana	żeglarska	dla	osób	z	wadami	Słuchu	na	Mazu-
rach.	Partnerzy	z	Rumunii	i	Turcji.	
„Hand	to	Hand	2”	-	międzynarodowa	wymiana	żeglarska	dla	osób	z	wadami	Słuchu	na	Mazu-
rach.	Partnerzy	z	Rumunii,	Słowenii	i	Włoch.	
„Sign	in	the	middle	of	Europe”	-	kulinarna	wymiana	młodzieży		z	wadami	słuchu	w	Pułtusku.	
Partnerzy	z	Czech,	Portugalii	i	Włoch.	
	 Poza	działaniami	w	Polce	młodzież	i	kadra	Fundacji	Echo	brała	udział	w	międzynaro-
dowych	projektach	w	takich	krajach	jak:	Turcja,	Irlandia,	Niemcy,	Belgia,	Portugalia,	Francja,	
Hiszpania,	Włochy,	Słowenia,	Norwegia,	Szwecja.	
	 Większość	 projektów	 była	 finansowana	 z	 Programu	 Unii	 Europejskiej	 -	 Młodzież	 
w	Działaniu.		
	 W	roku	2013	na	bazie	doświadczeń	w	Fundacji	ECHO	powstała	Fundacja	 „RA	 i	DO”	
Międzynarodowe	Centrum	Wsparcia	Młodzieży	i	Dorosłych.	Fundacja	skupia	się	na	pomocy	

Projekty Międzynarodowe
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i	Polityki	Społecznej	oraz	ekspert	z	Uniwersytetu	w	Cardiff	w	Wielkiej	Brytanii.	Od	2014	roku	
Fundacja	jest	członkiem	związku	stowarzyszeń	–	Polska	Unia	Zatrudnienia	Wspomaganego,	
który	zajmuje	się	rozwojem	metody	ZW	w	Polsce.	
	 Rodzice	przychodzący	po	raz	pierwszy	do	Fundacji,	mogą	przekonać	się,	że	w	przy-
szłości,	ich	dzieci,	będą	mogły	w	taki	sam	jak	wszystkie	inne	sprawne	osoby,	rozwijać	karierę	
zawodową.	Dobrze	zaprojektowana	i	realizowana	rehabilitacja	oraz	współpraca	między	spe-
cjalistami	i	rodzicami	wyznacza	nowoczesny	profil	działań	Fundacji	Echo,	w	którym	mieści	się	
również	dbałość	o	rozwój	zawodowy	osób	słabosłyszących	i	g/Głuchych.
 

Rafał Dziurla, Psycholog, Trener Pracy
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wszystkim	osobom	(pełnosprawnym	i	niepełnosprawnym)	w	obszarze	współpracy	między-
narodowej.		
	 W	Fundacji	RA	i	DO	Międzynarodowe	Centrum	Wsparcia	Młodzieży	i	Dorosłych	nadal	
ze	szczególną	uwagą,	wspierane	są	osoby	z	wadami	Słuchu.	W	2015	będą,	także	podopieczni	
uczestniczyć	(wraz	z	tłumaczem	języka	migowego)	w	projektach	we	Włoszech,	Hiszpanii,	Gre-
cji,	Chorwacji.	
	 Współpraca	Fundacji	ECHO	a	Fundacji	RA	i	DO	jest		kontynuowana	z	dużym	pożytkiem	
dla	osób	z	wadami	słuchu.

Dorota Milke
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	 Diagnoza	mówiąca	o	obustronnym	głębokim	niedosłuchu	zmysłowo-nerwowym	spa-
dła	na	nas,	świeżo	upieczonych	rodziców	jak	grom	z	jasnego	nieba.	Gdy	ostatecznie	potwier-
dzono	niedosłuch	Adaś	miał	6	miesięcy.	Zastanawialiśmy	jak	to	jest	możliwe,	że	nasz	synek	
nie	słyszy?	Co	to	znaczy?	Jakie	będą	tego	konsekwencje?	Dziesiątki	pytań	i	wątpliwości	rodziło	
się	w	naszych	myślach.	Nagle	trafiliśmy	w	inny,	nieznany	i	tajemniczy	świat,	pełen	niezrozu-
miałych	i	obcych	dla	nas	terminów	medycznych.	Oczywiście	jak	każdy	rodzic	staraliśmy	się	
wierzyć,		że	to	nie	jest	możliwe,	że	to	jest	jedna	wielka,	fatalna	pomyłka.	Przecież	on	reaguje	
na	dźwięki,	na	klaskanie	czy	głośny	dźwięk	bębenka.	
	 Wpadliśmy	w	pułapkę	sprawdzania	i	negowania	diagnozy	lekarskiej.	Zaczęło	się	spraw-
dzanie	jego	reakcji	na	dźwięki.	Czy	obudzi	się	kiedy	obok	słychać	głośne	uderzenie	spadają-
cego	na	podłogę	przedmiotu?	Czy	odwróci	głowę	kiedy	słychać	dzwoniący	telefon?	Rodzic,	
który	pragnie	przede	wszystkim	dla	swojego	dziecka	zdrowia	i	normalności	stara	się,		nieste-
ty,	interpretować	te	domowe	eksperymenty	na	swoją	korzyść.		
	 Jednak	w	pewnym		momencie	następuje	przełom.	Szkoda	czasu	na	bezsensowną	wal-
kę	i	wypieranie	faktów.	Przychodzi	czas	na	działanie.	Taki	właśnie	był	nasz	sposób	na	pora-
dzenie	sobie	z	niepełnosprawnością	Adasia	–	działanie,	a	nie	użalanie	się	nad	sobą.	Zdaliśmy	
sobie	sprawę,	że	w	tej	sytuacji,	 	 jako	rodzice,	 	musimy	zrobić	dla	naszego	synka	wszystko	 
co	najlepsze.	Musimy	stworzyć	mu	optymalne	warunki	rozwoju.	Zgłosiliśmy	się	na	rehabi-
litację,	zakupiliśmy	aparaty	słuchowe	i	zaczęliśmy	walczyć.	Całe	nasze	życie	przyporządko-
waliśmy	codziennym	zajęciom	rehabilitacyjnym.	Praca,	dom,	ćwiczenia	logopedyczne	–	cały	
tydzień	to	samo.	Nasz	synek	nawet	nie	zdawał	sobie	sprawy,	z	tego	co	dzieje	się	wokół	nie-
go.	Czasem	tylko	 	buntował	 się,	nie	chciał	 ćwiczyć,	ale	 	 zawsze	staraliśmy	się	nakłonić	go	 
do	realizacji	zajęć.	
	 Rehabilitację	 rozpoczęliśmy	w	Polskiej	Fundacji	Pomocy	Dzieciom	Niedosłyszącym	-	
ECHO.	Otrzymaliśmy	tam	ogromne	zrozumienie	i	wsparcie.	Poznaliśmy	ludzi,	którzy		w	pełni	
rozumieli	nasze	obawy	i	problemy.	Pomogli	nam	odnaleźć	się	w	nowej	sytuacji	i	oswoić	na-
sze	lęki.	Spotkaliśmy	inne	dzieci	z	niedosłuchem	i	sami	przekonaliśmy	się,	że	niedosłuch	nie	
jest	tak	straszny		jak	wydawało	się	nam	na	początku,	że	można	aktywnie	i	„normalnie”	żyć.	 

Życie z niedosłuchem to nie wyrok …
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	 Nasza	córka	Maja	urodziła	się	08	kwietnia	2009r.	Poród	przebiegł	prawidłowo.	Śliczna,	
mała,	zdrowa	dziewczynka.	W	szpitalu	już	w	drugiej	dobie	życia	wykonano	przesiewowe	ba-
danie	słuchu.	Z	prawego	ucha	w	ogóle	nie	było	odpowiedzi,	w	lewym	–	mała	reakcja.	Odesła-
no	nas	na	dalsze	badania,	pocieszając,	że	ten	wynik	może	być	efektem	zalegającej	w	uszach	
woskowiny	 lub	 resztek	 wód	 płodowych.	 Po	 kolejnych,	 niepewnych	 badaniach,	 trafiamy	 
do	Instytutu	Fizjologii	i	Patologii	Słuchu	w	Kajetanach.	Tam	kolejne	badania	i	trudna	dla	nas	
diagnoza	–	obustronny,	zmysłowo-nerwowy,	ubytek	słuchu	średniego	stopnia-	kwalifikacja	
do	aparatów	słuchowych.
	 Tak	 w	 dużym	 skrócie	 wyglądały	 nasze	 początki.	 Trudno	 jest	 opisać	 co	 czuliśmy	 
przez	ten	cały	czas.	Niepewność,	smutek,	żal	i	strach	pojawiały	się	u	nas	zamiennie.	Dlaczego	
my?	Przecież	to	nasze	pierwsze	dziecko.	Wszystko	miało	być	tak	pięknie.	Jesteśmy	młodymi	
rodzicami,	nie	mamy	pojęcia	o	tym	jak	dziecko	przewinąć	a	co	dopiero	o	tym	jak	wychowy-
wać	dziecko	z	wadą	słuchu.	Tyle	pytań		i	wątpliwości:	jeśli	słyszy,	ale			słyszy	czy	nie	słyszy?	
jeśli	słyszy,	ale			trochę		to	jak	odgadnąć	co?	A	my,	czy	mamy	mówić	do	niej	normalnie	czy	gło-
śno?	I	co	mówić?	Czy	ona	w	ogóle	będzie	mówiła…..?		Wokół	nas	rodzina,	przyjaciele,	znajomi,	
oni	starali	się	nas	wspierać,	ale	my	wciąż	czuliśmy	się	sami…po	prostu	sami,	bo	to	przecież	
my	mamy	niepełnosprawne	dziecko.	Co	będzie	dalej?
	 Kiedy	Maja	miała	10	miesięcy	trafiliśmy	do	Fundacji	Echo.	Przyjęto	nas		bardzo	ciepło.	
Tutaj	otrzymaliśmy	pierwszą	informację	o	rehabilitacji.	Ponieważ	Maja	nie	głuży,	nie	gaworzy	
zostaliśmy	zapisani	na	zajęcia	z	 logopedii	1-2	 razy	w	 tygodniu.	Do	 tego	 logorytmika,	 ruch	
rozwijający	metodą	Weroniki	Sherborne,	zajęcia	plastyczne	oraz	konsultacje	z	psychologiem.	
Rzucamy	się	w	wir	rehabilitacji.		Wciąż	nie	wiemy	jednak	co	będzie	dalej?	Czy	te	aparaty	i	reha-
bilitacja	coś	pomogą?	Z	każdym	kolejnym	tygodniem	zajęć,	każdą	kolejną	przegadaną	prze-
rwą	z	innymi	rodzicami	zaczynamy	powoli	odkrywać	sens	w	tym	co	robimy	i	gdzie	jesteśmy.	
Obserwujemy	starsze	dzieci,	zaaparatowane	bądź	zaimplantowane,	które	tak		fantastycznie	
sobie	radzą,	że	gdyby	nie	ich	charakterystyczna	„ozdoba”	za	uszami,	nikt	nie	powiedziałby,	 
że	nie	słyszą.	Po	któryś	kolejnych	zajęciach	rozmawiałam	z	mamą	dwuletniej,	zaimplantowa-
nej	Mileny,		one	są	w	Fundacji	Echo	4	razy	w	tygodniu,	a	do	tego	codziennie	ćwiczą	w	domu,	
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To	nie	wyrok.	Zdaliśmy	sobie	sprawę,	jak	ważne	jest	nasze	nastawienie	do	niepełnospraw-
ności.	Ważne	jest,	żeby	Adaś	wiedział	i	czuł	naszą	akceptację	i	bezwarunkową	miłość.	Uświa-
domiliśmy	sobie,	że	jeśli	my	będziemy	mieli	problem	z	zaakceptowaniem	faktu,	że	on	nosi	
aparaty	to	będzie	to	również	rzutowało	na	jego	poczucie	własnej	wartości.	Postanowiliśmy	
zakupić	aparaty	w	kolorze	niebieskim.	Na	przekór	wybraliśmy,	 	kolor	rzucający	się	w	oczy	 
(	atrakcyjny	dla	dzieci),	a	nie	„do	ukrywania”.	To	był	pewnego	rodzaju	manifest,	taki	symbo-
liczny	wymiar	naszego	pogodzenia	się	z	zaistniałą	sytuacją.		
	 Przełomem	 okazał	 się	 również	 wyjazd	 na	 turnus	 rehabilitacyjny,	 zorganizowany	 
przez	 Fundację	 ECHO.	 Pierwszego	 dnia,	 po	 przyjeździe,	 zobaczyliśmy	 dzieci	 bawiące	 się	 
na	placu	zabaw,	ot	niby	zwyczajny	widok.	Staliśmy	 i	chwilę	przyglądaliśmy	się	 tej	sytuacji.	
Zdaliśmy	sobie	sprawę,	że	dzieci	bawią	się,	śmieją	i	rozmawiają	zupełnie	jak	dzieci	zdrowe.	
Nikt	nie	był		smutny	i	wyobcowany.	Obserwując	nie	powiedzielibyśmy	nigdy,	że	są	to	dzieci	
głuche	i	niedosłyszące.	Ta,	pozornie	nic	nie	znacząca	sytuacja,	dała	nam	dużo	siły,		nadziei	 
i	energii	do	działania.
	 Kolejne	miesiące	 rehabilitacji	przyniosły	pierwsze	efekty.	Nasz	syn	zaczął	gaworzyć,	 
a	 z	 czasem	 wypowiadać	 pierwsze	 słowa,	 następnie	 zdania.	 Usłyszeć	 pierwszy	 raz	 słowo	
„mama”	to	wydarzenie	przełomowe	i	wzruszające	dla	każdego	rodzica.	Dla	rodzica	dziecka	
niesłyszącego	jest	to	uczucie	nie	do	opisania.		
	 Dziś	Adaś	ma	prawie	cztery	lata.		Mowa	rozwija	się	podobnie	jak	u	każdego	zdrowego	
dziecka.	Aparaty	są	dla	nas	integralną	cząstką	naszego	dziecka.	On	sam,	jak	tylko	się	obudzi,	
to	natychmiast	prosi	o	ich	założenie,	zawsze	sygnalizuje	jak	tylko	się	wyłączą.	Dziś	obserwuje-
my	jak	z	radością	aktywnie	ćwiczy	i	słucha	dźwięków	otaczającego	go	świata.		Nam	rodzicom,	
cały	czas	towarzyszy	niepokój	o	to,	jak	poradzi	sobie	w	życiu,	ale	taki	lęk	jest	nieodmiennie	
wpisany	w	rodzicielstwo.	
	 Z	pewnością	czeka	nas	jeszcze	wiele	sukcesów	i	porażek,	na	szczęście	dzięki	Fundacji	
nie	jesteśmy	sami.	Zawsze	spotkamy	tu	kogoś,	kto	nas	wysłucha	i	doradzi,	jak	poradzić	sobie	
z	kolejnymi	wyzwaniami.	Tu	rodzi	się	wiele	przyjaźni,	zarówno	wśród	dzieci	jak	i	rodziców.	
Fundacja	to		również	doświadczeni,	życzliwi,	specjaliści,	którzy	dokładają	wszelkich	starań	by	
wspomagać	prawidłowy	rozwój	dzieci.	Fundacja	to	społeczność,	która	dzieląc	się	swoją	wie-
dzą	i	doświadczeniem	sprawia,	że	pomimo	niedosłuchu	nasze	dzieci	mogą	być	aktywnymi	
uczestnikami		społecznego	życia.	

Justyna Kapturkiewicz
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  Zosia	urodziła	 się	w	maju,	w	pierwsze	gorące	dni	 tamtej	wiosny,	 które	 zwiastowały	 ry-
chłe	nadejście	lata.	Była	długo	wyczekiwanym	dzieckiem,	w	dodatku	tylko	moim.	Najpiękniejsza	 
na	całym	oddziale	poporodowym	(na	świecie!),	zdrowa	na	dziesięć	punktów	w	skali	APGAR,	wpra-
wiła	mnie,	 swoją	mamę,	 w	 zachwyt	 i	 dumę.	Moja	 pierworodna!	 Badania	 przesiewowe	 słuchu	 
w	normie,	nic	nie	wskazywało	na	to,	że	Zosia	może	wymagać	opieki	specjalistów	lub	dalszych	ba-
dań	słuchu.	Trwałam	w	tym	przekonaniu	przez	następne	dwa	lata.	
	 W	tym	czasie	miały	miejsce	różnego	rodzaju	wydarzenia,	zarówno	dobre	jak	i	te	nie	naj-
lepsze,	 które	miały	 wpływ	 na	 życie	moje	 i	 Zosi.	 Przede	 wszystkim	 Zosia	 znalazła	 i	 pokochała	 
ze	wzajemnością	swojego	obecnego	Tatę,	z	którym	staraliśmy	się	zapewnić	naszej	córeczce	po-
czucie	bezpieczeństwa	i	szczęśliwe	dzieciństwo.	Nie	obyło	się	niestety	bez	problemów	zdrowot-
nych	 –	 ostra	 alergia	 niemowlęca,	 zakażenie	układu	moczowego,	 reakcja	 alergiczna	na	podany	
antybiotyk.	Czy	te	problemy,	jak	również	późniejsze	leczenie,	mogły	być	przyczyną	niedosłuchu?	
Żaden	lekarz,	z	którym	później	miałam	kontakt	nie	zaprzeczył,	ani	nie	potwierdził.
	 Problem	ze	słuchem	-	a	raczej	 jego	 identyfikacja	rozpoczęła	się,	kiedy	Zosia	miała	około	
półtora	 roku.	Do	 tego	czasu	 	 zdążyła	nauczyć	się	kilku	słów	 -	 	mówiła	 „mama”,	 „auto”,	 „baba”.	
Normalnie	reagowała	na	dźwięki.	To	był	też	czas,	kiedy	pierwszy	raz	zaprowadziłam	ją	do	żłobka.	
Zaczęły	się	infekcje	górnych	dróg	oddechowych:	początkowo	łagodne,	jednak	z	czasem	przeszły	
w	 stany	 	 przewlekłe.	Nagle	przestała	 reagować	na	 swoje	 imię,	 zrobiła	 się	 cicha,	 całkowicie	 się	 
zamknęła.	Zaczęłam	szukać	pomocy	u	psychologa,	bo	pierwsze	co	mi	przyszło	na	myśl,	 to	au-
tyzm.	Nie	został	on	wtedy	zupełnie	wykluczony,	jednak	zalecono	mi,	aby	najpierw	wykonać	ba-
danie	słuchu.	Wizytę	u	foniatry	wyznaczono		dopiero	za	miesiąc.	Zosia	w	tym	czasie	zupełnie	się	
zmieniła.	Z	wesołego	dziecka	stała	się	zablokowaną,	zdezorientowaną,	zagubioną	dziewczynką.	
Nie	chciałam,	nie	mogłam	tracić	czasu.	Czułam,	że	moje	dziecko	potrzebuje	pomocy	 już	 teraz,	 
a	nie	za	miesiąc.	Próbowałam	szukać	pomocy	u	psychologa	w	żłobku,	jednak	znów	„odbiłam	się	
od	ściany”	–	Zosia	musi	najpierw	mieć	zbadany	słuch.	Nie	wykluczałam	niedosłuchu,	zależało	mi	
na	tym,	żeby	dotrzeć	do	przyczyny	problemów,	chciałam	jedynie	spróbować	badać	Zosię	dwuto-
rowo,	bo	każdy	dzień	był	dla	mnie	na	wagę	złota.	Nie	wiedziałam,	co	się	dzieje	z	moim	dzieckiem,	
traciłam	z	nią	kontakt.	Nikt	jednak		nie	chciał	mi	pomóc.	
	 W	 oczekiwaniu	 na	 wizytę	 u	 foniatry,	 postanowiłam	 zabrać	 Zosię	 do	 laryngologa,	 który	

Moja pierworodna
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na	spacerze,	przy	obiedzie,	a	nawet	w	kąpieli-	wszędzie.	Wtedy	Milena	powiedziała	„mama	
ładną	apaszkę	ma”!	I	właśnie	to	jej	zdanie		mnie	„odczarowały”.	Czyli	jednak	się	da!	Nie	moż-
na	się	tak	po	prostu	poddać,	trzeba	podnieść	rzuconą	przez	los	rękawicę	i	walczyć,	walczyć	 
i	jeszcze	raz	walczyć	o	swoje	dziecko,	o	jego	przyszłość,	o	naszą	rodzinę.
	 Teraz	Maja	ma	6	lat.	Niedługo	idzie	do	szkoły.	Pięknie	mówi,	tańczy	i	rysuje.	Jest	piękną	
i	wesołą	dziewczynką	w	aparatach.	A	my	jesteśmy	szczęśliwymi	rodzicami.	Wiemy,	że	jesz-
cze	długa	droga	przed	nami,	ale	jesteśmy	spokojni,	bo	mamy	naszą	wielką	rodzinę	z	Echa.	 
Nie	czujemy	się	już	sami	ani	inni.	Możemy	do	woli	gadać	o	aparatach,	implantach,	zajęciach	 
i	o	życiu.	Uczyć	się	Polskiego	Języka	Migowego,	który	bardzo	nam	się	podoba.	A	Fundacja	
Echo	to	nasz	drugi	dom,	gdzie	czujemy	się	bezpieczni.	Dziękujemy	wszystkim	przyjaciołom	
z	Echa	za	 to,	że	są.	Dziękujemy	Oli	 i	Ani	 ,	 że	stworzyły	 tak	wspaniałe	miejsce.	Dziękujemy	
naszym	terapeutkom,	Agnieszce	,Ewie	,Marzenie		za	to,	że	nigdy	nie	pozwoliły	nam	zwątpić.	
Jeszcze	raz	dziękujemy!

Katarzyna Suszek
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poznałyśmy	kolejne	życzliwe	nam	osoby:	Panią	Annę,	oraz	Panią	Ewę	–	psycholog.	Pani	Ania	z	
wielkim	zaangażowaniem	i	wspaniałymi	pomysłami	prowadzi	zajęcia	rozwojowo-plastyczne,	dają-
ce	dzieciom	ogromne	możliwości	rozwoju:	plastycznego,	twórczego,	manualnego,	osobowościo-
wego	i	pewnie	wiele	innych	korzyści,	których	ja	nie	jestem	w	pełni	świadoma,	ale	Pani	Ania	wraz	
z	Panią	Ewą		-	na	pewno.	Pani	Ewa	z	ogromnym	przygotowaniem	merytorycznym	i	doświadcze-
niem,	ale	też	serdecznym	uśmiechem	i	zrozumieniem	dba	przede	wszystkim	o	rozwój	intelektu-
alny	Zosi.	
	 W	poradni	TOP	dostałam	również	zaświadczenie	o	konieczności	wczesnego	wspomaga-
nia	Zosi,	z	którym	udałam	się	do	Instytutu	Głuchoniemych.	Otrzymaliśmy	pomoc	w	postaci	co-
tygodniowych	sesji	 logopedycznych	u	nas	w	domu.	Tak	poznaliśmy	Panią	Basię,	kolejną	osobę,	
która	wywarła	 ogromny	wpływ	na	 rozwój	mojej	 córki.	Opowiedziała	 nam	o	 przedszkolu	w	 In-
stytucie	Głuchoniemych	i	poradziła	nam,	aby	się	tam	zapisać.	Byłam	sceptycznie	nastawiona	do	
tego	pomysłu,	jednak	intuicja	podpowiedziała	mi,	że	należy	spróbować.	Zrezygnowałam	ze	żłobka	 
i	zapisałam	Zosię	do	tego		zaczarowanego	miejsca,	gdzie	dzieci	niezależnie	od	tego,	czy	chcą	się	
posługiwać	językiem	migowym	czy	mówionym	znajdują	akceptację,	szacunek	i	ogromne	zaanga-
żowanie	wielu	życzliwych	ludzi.	Język	migowy,	którego	Zosia	się	tam	uczy	równolegle	z	językiem	
mówionym	otworzył	ją	na	komunikację,	dodał	pewności	siebie	i	jestem	przekonana,	że	w	dużej	
mierze	przyczynił	się	do	rozwoju	mowy.	Ani	przez	chwilę	nie	żałowałam	tej	decyzji.	
	 Myślę,	że	Zosia	ma	naprawdę	duże	szczęście	do	ludzi,	których	spotyka	na	swojej	drodze,	
zarówno	 tych	 z	 	 Fundacji	 ECHO,	 jak	 i	 z	 Instytutu	Głuchoniemych.	Chociaż	minęły	 już	dwa	 lata	 
od	czasu	gdy	rozpoczęłyśmy	rehabilitację	mowy	Zosi,	ja	wciąż	jestem	pod	wrażeniem	ich	zaanga-
żowania	i	profesjonalizmu,	ale	przede	wszystkim	szczerej	chęci	pomocy.	Dzięki	nim	moja	córka	
nabrała	zaufania,	zaczyna	rozumieć,	że	świat	nie	jest	taki	zły,	a	ludzie	potrafią	wykazać	się	chęcią	
zrozumienia,	które	jest	tak	potrzebne	dzieciom	z	zaburzeniem	rozwoju	mowy.	
	 Zosia	powoli		otwiera	się,	rozwija	mowę,	mamy	z	nią	coraz	lepszy	kontakt.	To	efekt	codzien-
nej	 rehabilitacji,	 ogromnej	pracy	Zosi,	 która	przecież	 jest	 jeszcze	malutka...	ma	dopiero	 cztery	
lata.	Jestem	z	niej	naprawdę	bardzo	dumna!	
  Dzisiaj	nadal	nie	jestem	w	stanie	określić,	w	którym	dokładnie	momencie	Zosi	pogorszył	
się	słuch.	Może	wtedy,	gdy	zaczęły	się	częste	infekcje	i	wysięk	w	uszach,	może	wcześniej	już	miała	
niedosłuch,	ale	na	tyle	mały,	że	niezauważalny	u	tak	małego	dziecka,	być	może	miała	niedosłuch	
już	od	urodzenia...	
	 Brak	kontaktu	rodzica	z	dzieckiem,	brak	jakiejkolwiek	komunikacji,	to	traumatyczne	prze-
życie	dla	rodzica,	ale	też	–	a	raczej	przede	wszystkim,		dla	dziecka.		Cały	świat	jest	dla	niego	wtedy	
obcy,	niezrozumiały	i	nie	potrafiący	zrozumieć.	Wcale	się	Zosi	nie	dziwię,	że	w	pewnym	momencie	
się	na	niego	zamknęła	i	podziwiam	ją	za	to,	że	podjęła	ponowną	próbę,	aby	stać	się	jego	częścią.	
Moja	duma.	Moja	pierworodna.          

  Aniela Kącka
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stwierdził	wysięk	w	uszach	 -	 spowodowany	 infekcjami	 i	 związanym	z	alergią	przerostem	„trze-
ciego	migdałka”.	Zlecił	obiektywne	badanie	słuchu,		przepisał	steroid		do	noska.	Foniatra	zbadał	
dokładniej	budowę	nosa	i	potwierdził	przerost	migdałka,	a	badanie		słuchu	-	niedosłuch.	Była	jed-
nak	nadzieja	na	to,	że	to	niedosłuch	spowodowany	wysiękiem	w	uszach	i	że	jest	to	odwracalne.		
Wysięk	w	uszach	został	wyleczony,	a	migdałek	sam	się	wchłonął:	Zosia	zaczęła	znów	reagować	na	
dźwięki,	jednak	w	oczach	wciąż	miała	smutek.	Piękne,	czarne	oczy	błyszczące	rozdzierającym	mat-
czyne	serce	smutkiem.	Nie	umiem	tego	inaczej	opisać.	Wiedziałam,	że	to	nie	koniec	problemów.
	 Kolejne	 badanie	 słuchu	 wykazało	 już	 mniejszy,	 jednak	 trwały	 niedosłuch.	 Ta	 diagnoza,	
mimo	że	od	jakiegoś	czasu	ją	przeczuwałam,	spadła	na	nas	jak	grom	z	jasnego	nieba.	Wciąż	mia-
łam	nadzieję,	że	to	jest	coś	odwracalnego.	Jednak	nie	-	„Zosia	potrzebuje	aparatów	słuchowych”,	
brzmiał	wyrok.	Tak	po	prostu?	Ale	 już	na	zawsze?	Będzie	nosiła	 jakieś	kabelki?...	 	 I	co	teraz	bę-
dzie???	
	 Trafiłyśmy	 do	 szpitala	 IFPS	 na	 trzydniowe	 badania	 słuchu	 i	 dopasowanie	 aparatu.	 
Tam	spotkałam	inne	mamy,	które	przeżywały	podobne	emocje	do	moich.	W	głowie	kłębiło	się	tyle	
pytań,	że	nawet	nie	wiedziałam	od	którego	zacząć...	Nie	miałam	pojęcia,	co	będzie	dalej,	wsłuchi-
wałam	się	w	to,	co	mówili	lekarze:	genetycy,	pedagodzy,	logopedzi	i	technicy,	badający	Zosi	słuch,	
uszy,	krew,	rozwój	mowy,	serce	-	dosłownie	i	w	przenośni.	Były	tam	dzieci	z	takimi	sznureczkami	
odchodzącymi	od	aparatów,	myślałam	że	to	nieodzowne	okablowanie	-	byłam	przerażona!	Były	
też	dzieci	i	młodzież	z	jakąś	plakietką	z	boku	głowy,	„to	chyba	jakaś	spinka...”	-	myślałam.	Nic	nie	
wiedziałam	ani	o	aparatach	słuchowych,	ani	o	implantach,	wiedziałam	tylko,	że	Zosia	potrzebu-
je	jak	najszybciej	mieć	takie	aparaty.	Powiedziano	mi,	że	Zosia	ma	niedosłuch	umiarkowany	(to	
znaczy	jaki?)	i	nie	kwalifikuje	się	do	implantacji	(do	czego?),	prawdopodobnie	będzie	mówić	(jak	
to	‘prawdopodobnie’?	to	nie	na	pewno??)	i	że	to	zależy	od	rehabilitacji	(to	znaczy	co	mam	robić??).	
	 Po	wyjściu	 ze	 szpitala	miałam	w	głowie	 tylko	 trzy	 rzeczy:	 załatwić	 częściową	 refundację	 
z	NFZ	na	aparaty,	złożyć	wniosek	o	orzeczenie	niepełnosprawności,	rozpocząć	rehabilitację.	
Refundację	z	NFZ	miałam	następnego	dnia,	jednak	na	aparaty	z	IFPS	czekałyśmy	z	Zosią	długo,		
zbyt	długo,	 	bardzo	się	 tym	denerwowałam.	Wtedy	nie	wiedziałam,	że	 istnieje	bank	aparatów,	
gdzie	można	je	wypożyczyć.	
	 Czekając	 na	 aparaty,	 po	 drodze	 załatwiając	 orzeczenie	 o	 niepełnosprawności,	 skupiłam	
się	 na	 organizowaniu	 odpowiedniej	 rehabilitacji.	 Ze	wszystkich	 tych	nowych	 rzeczy,	w	 których	
powoli	 zaczęłam	 się	 orientować	 jedno	 wiedziałam	 na	 pewno:	 kluczem	 do	 sukcesu	 jest	 pra-
ca	 z	 Zosią	nad	 rozwojem	komunikacji.	 Trafiłam	do	poradni	 TOP,	 gdzie	 spotkałam	 	Panią	 Ewę.	 
To	spotkanie	było	momentem	zwrotnym	w	 tej	historii.	Odtąd,	Zosia	 i	 ja	 zaczęłyśmy	poznawać	
ludzi,	 którzy	wkładają	 całe	 serce	w	 pomoc	 dzieciom	 podobnym	do	 Zosi.	 Pierwszą	 z	 nich	 była	
właśnie	 Pani	 Ewa,	 która	 poleciła	 nam	 Fundację	 ECHO,	 gdzie	 spotykamy	 się	 do	 dziś.	 Prowadzi	 
tu	prowadzi	zajęcia	logopedyczne,	które	rozwijają	Zosię	językowo	i	intelektualnie,	a	mnie	poma-
gają	w	poznaniu	ćwiczeń	surdo-logopedycznych,	które		później	wykorzystuję	w	domu.	W	Fundacji	

46





	 23	marca	1995	roku	 jako	10-latka	z	głębokim	obustronnym	niedosłuchem,	dołączy-
łam	do	grona	podopiecznych	Polskiej	Fundacji	Pomocy	Dzieciom	Niedosłyszącym	Echo.	Moja	
mama	intensywnie	pracowała	nad	moim	rozwojem,	uczyła	mnie	słyszeć,	mówić,	a	przede	
wszystkim	rozumieć	otaczający	świat.	Jej	upór	sprawił,	że	wraz	z	innymi	rodzicami	i	specjali-
stami	założyła	Fundację	Echo,	miejsce	gdzie	ja	i	moi	przyjaciele	odnaleźliśmy	się	i	mogliśmy	
liczyć	na	wsparcie.	Dzięki	wysiłkom	mojej	mamy	oraz	 logopedom,	pedagogom	i	psycholo-
gom	z	Echo,	dziś	z	łatwością	odnajduję	się	w	świecie,	jestem	szczęśliwą	mamą,	spełniam	się	
zawodowo	jako	menadżer	w	firmie	handlowej.	
	 Lata	 spędzone	 w	 Fundacji	 Echo	 uważam	 za	 najważniejsze	 dla	 mojego	 rozwoju,	 
nie	 tylko	 mowy,	 ale	 	 też	 intelektualnego	 oraz	 emocjonalnego.	 W	 szkole	 podstawowej,	 
a	 potem	 w	 liceum	 borykałam	 się	 z	 trudnościami	 w	 kontaktach	 z	 rówieśnikami,	 a	 nawet	 
z	nauczycielami.	Musiałam	nauczyć	 się	 radzić	 sobie	w	niekomfortowych	sytuacjach.	Szyb-
ko	też	zrozumiałam,	że	muszę	pracować	więcej	niż	inni		„podwójnie”	żeby	osiągać	sukcesy,	
„dogonić”	 słyszących	 rówieśników.	Długie	 godziny	 spędzone	na	 zajęciach	 logopedycznych	 
z	panią	Marylką,	panią	Ewą	i	pedagogicznych	z	panią	Grażynką	przyniosły	niesamowity	efekt.	
Swobodnie	kontaktuję	się	z	ludźmi,	rozmawiam	przez	telefon!
	 Coroczne	wyjazdy	 turnusowe	oraz	 całoroczne	spotkania	młodzieży	 z	panią	psycho-
log	Ewą	przyczyniły	się	do	tego,	że	potrafię	się	odnaleźć	w	trudnych	sytuacjach	życiowych	 
i	rozwiązywać	problemy,	z	którymi	borykają	się	nie	tylko	osoby	niedosłyszące.	Nie	boję	się	
być	asertywna.	
	 Zajęcia	plastyczne	z	panią	Anią		rozwijały	moją	kreatywność	i	umiejętność	wyrażania	
emocji.	Wspominam	też	fantastycznie,	nasze	Echowskie	zajęcia	taneczne.	Miałam	okazję	być	
uczestniczką	Festiwalu	Sztuk	Antycznych	odbywający	się	we	Włoszech.	Wraz	z	przyjaciółmi	 
z	Fundacji	Echo	oraz	uczniami	z	XL	LO	im.	Żeromskiego	w	Warszawie,	przedstawiliśmy	spek-
takl	pt.	„Antygona”.	Nasz	występ	okazał	się	wielkim	sukcesem.	
	 Obóz	 żeglarski	 wraz	 z	 uzyskaniem	 patentu	 żeglarskiego,	 rejs	 morski	 we	Włoszech	 
to	niezapomniane	przygody,	które	przeżyłam	również	z	przyjaciółmi	z	Echa.	Wspólne	Wigilie,	
bale	karnawałowe,	imprezy	urodzinowe,	pikniki,	spotkania	towarzyskie	scalały	naszą	przyjaźń.

Z Echem doganiam swoje marzenia…
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	 Jestem	w	Fundacji-ECHO-	od	początku	 jej	 powstania,	 od	1995r,	 kiedy	 to	moi	 rodzi-
ce	wraz	z	 innymi	 rodzinami	 i	 specjalistami	postanowili	 założyć	organizację,	która	pomoże	 
niesłyszącym	dzieciom	w	 ich	drodze	do	wszechstronnego	rozwoju.	Fundacja	 to	mój	drugi	
dom.	Spędzałem	w	niej	mnóstwo	czasu,	tu	znalazłem	przyjaciół,	uczyłem	się,	śmiałem,	bawi-
łem	i	płakałem.	Wraz	z	innymi	przeżywałem	sukcesy	i	porażki.
	 Obecnie	mam	27	 lat.	W	pierwszym	okresie	mojego	życia	nic	nie	wskazywało	na	 to,	 
że	jestem	głuchy.	Wtedy	jeszcze	nie	było	przesiewowych	badań	słuchu.	Rozwijałem	się	pra-
widłowo,	byłem	bystry,	gaworzyłem	i	wiele	rozumiałem.	Około	drugiego	roku	mojego	życia,	
rodzice	zauważyli,	że	nie	mówię	nawet	pojedynczych	słów.	To	ich	zaniepokoiło.	Długo	cho-
dzili	 do	 różnych	 lekarzy,	 ale	oni	mówili,	 że	 ja	 słyszę,	 tylko	później	 zacznę	mówić.	 Rodzice	
jednak	zdeterminowani,	wymusili	wykonanie	specjalistycznych	badań	 i	wtedy	okazało	się,	
że	mam	głęboki	obustronny	niedosłuch	zmysłowo-nerwowy.	Miałem	2	latka.	Zacząłem	nosić	
pudełkowy	aparat	słuchowy,	potem	zauszny.		W	szkołach	wspomagałem	się	systemem	FM	 
a	w	wieku	19	lat	zdecydowałem	się	na	wszczepienie	implantu	ślimakowego.	 	
	 Rozpoczęliśmy	rehabilitację	w	poradni	PZG	na	ul.	Szpitalnej.	Tam	poznałem	inne	dzieci	
niesłyszące	i	 ich	rodziców.	Od	momentu	powstania	Fundacji	kontynuowaliśmy	ją	w	ECHU.	
Pamiętam,	że	dużo	ćwiczyłem	na	zajęciach	surdologopedycznych	z	panią	Marylą,	surdopeda-
gogicznych	z	panią	Grażyną	i	grupowych-	logorytmicznych	z	panią	Ewą.	Pierwsze	moje	wypo-
wiedziane,	a	właściwie	odczytane	słowo	to	AUTO.	Wielka	radość	całej	rodziny	i	specjalistów.	
Orzeknięto,	że	będę	mówił.	Teraz	było	łatwiej,	odczytywałem	i	wypowiadałem	coraz	więcej	
słów	i	zdań,	formułowałem	myśli.	Ponieważ	nie	wiadomo	było,	dlaczego	nie	słyszę,	rodzice	
postanowili,	że	wyjadę	z	mamą	do	USA,	aby	tam	lekarze	zbadali	mnie	dokładnie.	To	była	wiel-
ka	wyprawa	i	przygoda.	Tam	poszedłem	do	amerykańskiej	szkoły,	do	której	uczęszczały	dzie-
ci	słyszące	i	głuche.	Wszyscy	byli	bardzo	mili.	Na	początku	było	trudno,	bo	nie	rozumiałem	 
angielskiego,	ale	szybko	przyzwyczaiłem	się	i	dużo	się	tam	nauczyłem.	Badania	wyszły	dobrze,	
właściwie	byłem	zdrowy	i	podobno,	bardzo	inteligentny.	Tylko….niedosłuch.	W	USA	zwiedzili-
śmy	kawał	Kalifornii:	Las	Vegas,	Hollywood,	Disney	Land,	kaniony	i	przepiękne	zakątki.	To	był	
piękny	czas,	wtedy	pokochałem	podróże	a	zainteresowanie	turystyką	pozostało	na	zawsze.	

20 lat  z  Fundacją ECHO
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	 W	 Echu	 uczestniczyłam	 też	 w	 różnych	 projektach,	 wspierających	 aktywność	 osób	 
niedosłyszących,	poznałam	kulisy	zarządzania	projektami	współfinansowanymi	z	funduszy	
publicznych.	
	 Echo	to	nie	tylko	terapia	zajęciowa,	ale		też	przyjaźnie,	które	trwają	do	dziś.	Wciąż	dzie-
limy	się	doświadczeniami,	sukcesami,	rozterkami.	Wydarzenia	i	poznane	osoby	w	Fundacji	
dały	mi	nie	tylko	możliwość	rozwoju,	ale	też	pokazały,	że	warto	mimo	niedosłuchu	walczyć	 
o	siebie,	o	swoje	marzenia.	Od	ponad	20	lat	rozwijam,	wierna	pasji	związanej	z	końmi,	swoje	
umiejętności	jeździeckie,	uzyskałam	uprawnienia	instruktorskie,	a	od	roku	jestem	posiadacz-
ką	wymarzonego	własnego	konia.	Ukończyłam	dwa	kierunki	studiów,	zootechnikę	i	logistykę,	
teraz	pracuję	w	zawodzie.	
	 Echo	to	kawał	mojego	życia,	które	miało	i	 	nadal	ma	sens.	Teraz	przynosi	to	owoce,	
jestem	niezależną,	zaradną,	otwartą	na	świat	osobą,	gotową	na	nowe	wyzwania!	:)

        Renata Piątkowska
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wy.	Kiedy	Fundacja	 rozpoczęła	działania	w	projekcie	Młodzież	w	Działaniu	uczestniczyłem	 
w	międzynarodowych	warsztatach	w	Polsce	z	udziałem	zagranicznych	młodych	niesłyszących	 
oraz	w	 2011r	w”Integrative	 Solution	 for	 Intercultural	Deaf	 Exchanges”	 -	warsztatach	mię-
dzynarodowych	we	Włoszech.	Uczestnikami	byli	 ludzie	głusi,	słabosłyszący	oraz	słyszący	z:	
Portugalii,	Czech,	Rumunii,	Polski,	Francji	i	Włoch.	
	 W	 2007	 roku	 zdałem	maturę	 i	 to	 było	wspaniałe	 uczucie.	 Przepełniony	 szczęściem	 
i	sukcesem	postanowiłem	pójść	na	swoje	wymarzone	studia	na	Wydziale	Turystyki	i	Rekreacji	
w	Wyższej	Szkole	Hotelarstwa,	Gastronomii	i	Turystyki	w	Warszawie.	W	tym	czasie	poznałem	
osoby	głuche	komunikujące	się	 językiem	migowym.	Chodziłem	 już	wcześniej	na	kusy	sys-
temu	językowo-	migowego	SJM,	ale	teraz	nauczyłem	się	PJM	(Polskiego	Języka	Migowego),	
którym	posługiwali	się	moi	głusi	koledzy.	Zacząłem	zastanawiać	się,	kim	jestem?	Głuchym,	
czy	słyszącym?	Przecież	mówię	i	migam.	Gdzie	moje	miejsce?.	Byłem	wdzięczny	rodzicom,	 
że	uczęszczałem	do	szkół	masowych.	Wiele	się	tam	nauczyłem,	choć	nie	miałem	zbyt	dużo	
znajomych	i	nie	czułem	się	tam	dobrze,	ale	wiedziałem,	że	miałem	wiedzę,	której	być	może	
nie	zdobyłbym	w	szkołach	dla	Głuchych.	Jestem	zawieszony	w	dwóch	światach.	Funkcjonu-
ję	w	jednym	i	drugim,	ale	czuje	i	już	teraz	to	wiem,	że	tu	w	sercu	jestem	Głuchy.		Chciałem	
być	 bardziej	 samodzielny	 i	moje	myśli	 o	 świecie	Głuchych	nie	 przeszkodziły	mi	w	decyzji	 
o	wszczepieniu	implantu	ślimakowego.		Początek	korzystania	z	implantu	był		trudny,	bo	od-
czuwałem	tylko	pukanie,	dopiero	po	pewnym	czasie	zacząłem	słyszeć	coraz	więcej	dźwięków,	
szum	drzew,	 szelest	papieru,	 szuranie	 kapci,	 ćwierkanie	ptaków,	 kapiącą	wodę.	Wszystko	 
to	było	dla	mnie	nowe.	Najważniejsze,	że	zacząłem	rozumieć,	nie	tylko	z	ust,	ale	i	ze	słuchu,	 
co	mówią	inni,	nieznajomi	ludzie.	Ta	nowa	umiejętność	pozwoliła	mi,	na	samodzielne	studio-
wanie.	Choć	rozumienie	wykładowcy	mówiącego	przez	mikrofon	było	w	dalszym	ciągu	prawie	 
nie	możliwe.	Radziłem	sobie	również	w	inny	sposób.	Na	studenckim	obozie	integracyjnym	
opowiedziałem,	 jak	 funkcjonuje	 osoba	 głucha,	 co	 to	 jest	 implant,	 procesor	 i	 nauczałem	
studentów	 kilku	 słów	w	 języku	migowym.	 Świetnie	 robiłem	 ściągawki.	 Koledzy	 dawali	mi	
najlepsze	notatki	a	 ja	 	 im	ściągawki.	Uczyłem	się	podczas	 	 ich,	wykonywania	 i	dzięki	temu	 
na	egzamin	byłem	dobrze	przygotowany.	Raz	miałem	przygodę	na	egzaminie.	Profesor	kazał	
ściągnąć	mi	procesor	mowy,	ponieważ	myślał,	że	to	 jakieś	urządzenie	do	podsłuchiwania.	
Zdziwiony	niewiedzą	profesora	zdjąłem	procesor.	Na	szczęście	był	to	egzamin	pisemny	i	sły-
szenie	nie	miało	tu	znaczenia.	Po	egzaminie	podszedłem	do	niego	i	wytłumaczyłem,	do	czego	
służy	to	urządzenie.	Chyba	zrobiło	mu	się	głupio.	Obroniłem	licencjat	 i	pracę	magisterską	
na	5.	Byłem	dumny,	gdy	dostałem	gratulacje	od	komisji.	Moje	badania	i	praca	bardzo	się	jej	
spodobały.	 	Przychodzę	do	Fundacji	na	spotkania	młodzieży,	ECHOWCÓW	i	 jestem	tłuma-
czem	języka	migowego.	Na	co	dzień	często	pomagam	głuchym	posługującym	się	tylko	PJM	 
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Po	trzech	miesiącach	wróciliśmy	do	domu.	Uczęszczałem	do	przedszkoli	i	szkół	masowych.	
Było	ciężko	i	trudno.	Dużo	materiału	do	nauki,	prawie	nie	rozumiałem,	tego	co	na	lekcji	mó-
wili	nauczyciele.	Odczytywałem	mowę	z	ust,	to	wymagało	dużego	skupienia	uwagi.	Mnóstwo	
czasu	poświęcałem	w	domu	na	zgłębienie	materiału	szkolnego	 i	odrobienie	 lekcji.	 Słyszą-
cy	koledzy	i	koleżanki	nie	zawsze	byli	wobec	mnie	w	porządku.	Byłem	często	dyskrymino-
wany,	czasami	wykorzystywany,	wyśmiewany,	a	niekiedy	dawano	mi	spokój.	Całe	szczęście,	 
że	była	i	jest	Fundacja	–ECHO-.	Tu	miałem	i	mam	swoich	sprawdzonych	przyjaciół,	którzy	mnie	
akceptują	takim,	jaki	jestem.	Tu	czułem	się	i	czuję	dobrze,	na	swoim	miejscu,	wśród	swoich.	
Razem	braliśmy	udział	w	różnych	inicjatywach	organizowanych	przez	Fundację:	przedstawie-
niach,	dniach	dziecka,	wigiliach,	balach,	dyskotekach.	Zdobywaliśmy	umiejętności	na	kursie	
komputerowym,	a	także	na	kursie	pierwszej	pomocy	zorganizowanym	przez	WOŚP.	Mamy	
sporo	pucharów	z	uczestnictwa	w	różnych	turniejach	piłki	nożnej.	Co	tygodniowe,	grupowe	
spotkania	z	psycholog	panią	Ewą	były	ogromnym	wsparciem	w	codziennym	funkcjonowaniu	
w	świecie	ludzi	słyszących.		Kilkudniowe	warsztaty	prowadzone	przez	trenera	pracy	dawały	
nam	umiejętności	potrzebne	w	zdobywaniu	pracy	 i	załatwianiu	formalności	w	życiu	doro-
słym.	Uczestniczyliśmy	w	działaniach	 inicjowanych	prze	dzielnicę	Ochota	 i	miasto	Warsza-
wę:	Pikniki,	Dni	Otwarte,	Dni	Sportu,	Dni	Ziemi,	OFIP-y,	występowaliśmy	w	wielu	miejscach	
–	tańczyliśmy,	graliśmy	przedstawienia.	 	Pamiętam	pierwsze	wystąpienie	w	TV	WOT,	które	
odbyło	się	w	Domu	Kultury	OCHOTA,	byłem	bardzo	zestresowany.	Dzięki	Fundacji	mogłem	
realizować	swoje	marzenia	o	podróżach	w	kraju	i	za	granicą.	Jeżdżąc	na	turnusy,	było	ich	21,	 
a	z	moim	udziałem	ok	16	poznałem	góry,	mazury,	morze,	Kaszuby,	Wielkopolskę	i	inne	re-
giony	Polski.	Na	obozach	 żeglarskim	w	Siemianach	 i	windsurfingowym	w	Chałupach	 zdo-
byłem	odpowiednie	patenty.	Uczestniczyłem	z	kolegami	z	Fundacji	w	regatach	żeglarskich	 
w	Giżycku.	 Zajęliśmy	wówczas	 I	miejsce,	 niestety	 od	 końca.	Byliśmy	mistrzami	wywrotek.	 
Na	szczęście	nic	nikomu	się	nie	stało.
	 Pierwszym	wyjazdem	zagranicznym	zorganizowanym	przez	Fundację	była	wycieczka	
do	Disneylandu	w	Niemczech	w	Hansa	Parku	i	do	Holandii	do	Lego	Landu.	Tam	poznawali-
śmy	świat	bajek	i	klocków	Lego.	W	maju	2002	wziąłem	udział,	wraz	z	3	innymi	osobami	z	Fun-
dacji,	w	projekcie	teatralnym	realizowanym	z	licealistami	z	Liceum	im.	Stefana	Żeromskie-
go.	Wyruszyliśmy	na	Sycylię	 z	przedstawieniem	”Antygona”.	Po	drodze	zwiedziliśmy	Rzym	 
oraz	inne	miasta	Włoch.	Na	VIII	Międzynarodowym	Festiwalu	Teatrów	Klasycznych	Młodych	
w	Palazzolo	Aacreide	w	Syrakuz	zdobyliśmy	nagrodę	specjalną.	Pierwszy	samodzielny	wyjazd	
zagraniczny,	bez	opiekunów	z	 Fundacji,	 to	był	 rejs	po	morzu	Adriatyckim.	 Sprawdzaliśmy	
swoje	umiejętności	 żeglarskie	między	Słowenią	 –	Wenecją.	 Potem	była	wycieczka	do	Tur-
cji	oraz	drugi	rejs	po	wyspach	Greckich.	Do	Chorwacji	pojechaliśmy	na	obóz	windsurfingo-
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	 W	1995	roku	byłam	najmłodszym		dzieckiem		PFPDN-ECHO-.	To	z	myślą	o	nas	-	Reni,	
Damianie	i	mnie,	ale	także	innych	dzieciach	z	wadą	słuchu,	nasi	rodzice	wspólnie	ze	specjali-
stami	założyli	tę	Fundację.	Miałam		wtedy	3	latka.	Byłam	cicha	i	nieśmiała.	
	 Nie	 umiałam	 jeszcze	 mówić.	 	 Uczyłam	 się	 poznawać	 świat	 dźwięków,	 uczyłam	 się	
wszystkiego,	 co	mnie	otaczało.	Nosiłam	dwa	aparaty	 słuchowe,	najmocniejsze	 jakie	wów-
czas	były	na	rynku.	Podobno	pierwsze	słowo	powiedziałam	jak	miałam	ponad	3	lata.	Moje	
dzieciństwo	było	 trudne,	ciągła	nauka,	każda	zabawa	związana	była	z	edukacją.	Nic	samo	
do	 ucha	 nie	 wpadało.	 	 Gdy	 pierwszy	 raz	 pojechałam	 z	 Fundacją	 na	 turnus	 rehabilitacyj-
ny	 poznałam	 inną,	 głuchą	 jak	 ja,	 małą	 dziewczynkę,	 potem	moją	 najlepszą	 przyjaciółkę.	 
Przez	wiele	 lat	byłyśmy	 jak	papużki	nierozłączki.	Dzięki	 tej	 znajomości	 chętniej	 chodziłam	 
na	zajęcia.	W	Fundacji		uczestniczyłam	w	terapii	indywidualnej	i	grupowej	z	różnymi	specjali-
stami:	surdologopedami,	surdopedagogami,	psychologami	i	innymi	terapeutami.	Uczęszcza-
łam	na	zajęcia	plastyczne,	teatralne	i	taniec.	Brałam	udział	w	różnych	imprezach	o	charak-
terze	integracyjnym:	pikniki	na	Szczęśliwicach,	w	Łazienkach,	w	Parku	Praskim,	Dzień	Ziemi	 
na	Polach	Mokotowskich,	Dzień	Dziecka	w	Żabieńcu	i	innych	miejscach,	choinka,	bale	karna-
wałowe.	Wszystkie	te	działania	były	dla	mnie	formą	nauki,	chociaż	wtedy	nie	zdawałam	sobie	
z	 tego	sprawy.	Najmilej	wspominam	turnusy.	Byliśmy	razem,	było	nas	dużo	 i	zawsze	było	
bardzo	atrakcyjnie.	W	przyjaznej	atmosferze	pokonywałam	nieśmiałość	i	uczyłam	się	sporto-
wej	rywalizacji.	Uczyłam	się	pokonywać	trudności.	Zawsze	obok	(oprócz	najbliższych)	był	ktoś	
z	Fundacji,	kto	mógł	i	chciał	mi	pomóc.	Dzięki	systematycznej	rehabilitacji,	którą	rozpoczęłam	
(jak	mama	mówi)	w	PZG	na	Szpitalnej,	a	od	1995	roku	kontynuowałam	w	Echu,	ukończyłam	
naukę	w	szkolnictwie	masowym.
	 Pamiętam,	że	w	pierwszej	klasie	szkoły	podstawowej	nie	umiałam	jeszcze	sama	zbu-
dować	zdania,	mówiłam	pojedyncze	słowa.	Nie	mogłam	sama	opowiadać	o	tym,	co	robiłam	
w	wakacje,	a	miałam	tyle	do	powiedzenia.	Umiałam	za	to	dobrze	czytać,	więc	mama	pisała	mi	
teksty	pod	zdjęciami	z	turnusu,	bym	mogła	zaprezentować	w	szkole	coś	na	swój	temat.	
	 Z	każdym	kolejnym	rokiem	pod	czujnym	okiem	wspaniałych	specjalistów	z	ECHA	m.in.:	
p.	Maryli,	p.	Grażyny,	p.	Ewy,	p	.Basi,	p.	Uli	i	innych	robiłam	coraz	większe	postępy.	

Echo moich zmian
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w	robieniu	zakupów,	podpisywaniu	umów,	załatwianiu	spraw	w	urzędach.
	 Fundacja	 to	 jedna	Wielka	Rodzina.	 Kiedy	przychodzę	 tu,	 już,	 jako	dorosły	 człowiek,	
widzę,	 że	 ECHO	 się	 rozwija,	 jest	 coraz	więcej	 zajęć	 dla	 dzieci	 i	młodzieży.	 	 Lubię	 patrzeć	 
na	 małych	 podopiecznych,	 którzy	 przychodzą	 do	 Fundacji,	 bawią	 się,	 uczą,	 rozrabiają,	 
a	rodzice	cieszą	się	z	ich	postępów.	Chciałbym,	aby	turnusy	rehabilitacyjne	mogły	odbywać	
się	za	granicą,	a	dzieci	niesłyszące	mogły	podróżować	po	świecie.	
	 Teraz,	mieszkam	z	ukochaną	narzeczoną	Izą	w	wynajmowanej	kawalerce.	Mimo	wyż-
szego	wykształcenia,	nie		pracuję	w	swoim	zawodzie,	główną	przeszkodą,	jak	mnie	informują,	
jest	to,	że	nie	rozmawiam	przez	telefon.	Mam	jednak	nadzieje,	że	moje	marzenia	wkrótce	się	
spełnią	i	znajdę	odpowiednie	zatrudnienie.	Obecnie	pracuję	w	Pizzy	Hut.	Żyjemy	z	moją	Izą	
skromnie,	ale	samodzielnie.	Uczymy	się	dorosłego,	odpowiedzialnego	życia.

Damian Włodarski vel Głowacki
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	 Od	 1995	 roku	 należę	 do	 podopiecznych	 Fundacji	 Echo.	 Pomimo	 głębokiego	 ubyt-
ku	słuchu,	dzięki	rodzicom,	którzy	byli	zdeterminowani	i	nie	poddawali	się	w	walce	o	życie	 
dla	mnie	wśród	osób	słyszących	osiągnęłam	duże	efekty	rehabilitacji.	Rodzice	uczestniczy-
li	wraz	 ze	mną	w	 rehabilitacji,	 zdobywali	 cenną	wiedzę	od	 specjalistów	 i	 innych	 rodziców	
podopiecznych	 należących	 do	 Polskiej	 Fundacji	 Pomocy	 Dzieciom	 Niedosłyszącym	 Echo	 
oraz	doświadczenie.	Dzięki	temu		dowiedzieli	się	np.	jakie	ćwiczenia	należy	ze	mną	wykony-
wać,	by	osiągnąć	jak		najlepsze	rezultaty	rehabilitacji.	Uczyli	się	 jak	należy	do	mnie	mówić	
bym	rozumiała.	
W	trakcie	mojej	edukacji	szkolnej		poświęcali	cały	swój	czas,	bym	zrozumiała	materiał	szkol-
ny,	m.in.	uczyli	mnie,	jak	należy	czytać	teksty	szkolne	oraz	interpretować	ich	znaczenia,	gdyż	
w	masowej	 szkole,	na	 lekcjach	nie	 rozumiałam	co	mówili	nauczyciele,	 a	w	podręcznikach		
streszczenia,	lub	tematy,	opisane	specjalistycznym	językiem,	nie	zawsze	były		dla	mnie	zro-
zumiałe.
	 Po	ukończeniu	liceum	ogólnokształcącego	wybrałam	studia	na		Politechnice	Warszaw-
skiej	na	Wydziale	Inżynierii	Produkcji.	Na	tym	samym	kierunku	studiowała	również	moja	sio-
stra.	Ona	oprócz	udostępniania	notatek	udzielania	rad	(m.in.	na	które	wykłady	warto		chodzić,	
a	na	które	nie	by	dostać	zaliczenie).	Wyjaśniała	mi	trudne	zagadnienia	z	pewnych	dziedzin,	
których	nie	sposób	było	zrozumieć	z	podręczników,	a	wykładowców	kompletnie	nie	rozu-
miałam.	Dzięki	jej	wsparciu	na	pierwszym	roku,	nauczyłam	się	„studiować”	i	zaliczać	kolejne	 
semestry.	Studia	na	tym	kierunku	ukończyłam	z	tytułem	inżyniera.	W	chwili	obecnej	jestem	
na	studiach	II	stopnia	–	magisterskich	na	Uniwersytecie	Warszawskim.	Dzięki	doświadcze-
niu	z	politechniki,	bez	problemów	pokonuję	 trudności	 jakie	napotykam	na	obecnej	uczel-
ni.	 Studia	 	 nauczyły	 mnie	 również	 strategii,	 niezbędnych	 do	 przetrwania,	 m.in.	 rozmów	 
z	wykładowcami	o	zaliczeniach,	dopytywania	ich	o	pewne	zagadnienia	związane	z	nauką,	współ-
pracy	z	innymi	studentami	(m.in.	dzielenia	się	materiałami	i	notatkami,	wzajemnej	pomocy	 
w	wyjaśnianiu	pewnych	zagadnień),	batalii	o	formalności	w	dziekanacie,	zdobywanie	dotacji	
na	opłaty	czesnego	oraz	stypendium.
	 Fundacja	„Echo”	odegrała	ważną	rolę	w	moim	życiu.	Przez	14	lat	aktywnie	uczestniczy-

Fundacja Echo z mojej perspektywy
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	 Gdy	kończyłam	gimnazjum	straciłam	resztki	słuchowe	i	podjęłam	decyzję	o	operacji	
wszczepienia	implantu	ślimakowego.	Po	implantacji	musiałam	na	nowo	nauczyć	się	słuchać.	
Wszystko	brzmiało	inaczej.	I	znów	z	pomocą	przyszło	ECHO.		Duża	liczba	ćwiczeń	słuchowych	
w	Fundacji	i	w	domu,	dużo	pracy,	ale	było	warto.		W	implancie	po	raz	pierwszy	usłyszałam	
swój	głos	-	miałam	wówczas	14	lat.	Usłyszałam	też	śpiew	ptaków,	szum	wiatru	i	wiele	innych,	
dotychczas	nie	znanych	mi	dźwięków.
	 Krok	po	kroku,	dzięki	rodzinie	i	Fundacji,	rozwijałam	mowę,	poznawałam	świat	i	kształ-
ciłam	się.	Doświadczałam	różnych	przeżyć.	Byłam	bardzo	szczęśliwa	i	dumna,	gdy	w	1999	
roku,	mój	rysunek	otrzymał	wyróżnienie	w	Ogólnopolskim	Konkursie	Plastycznym	dla	Dzieci	
i	Młodzieży	z	wadą	słuchu,	pt.:	„Koniec	wieku	–	nadzieje,	marzenia,	obawy”,	a	praca	została	
wywieszona	w	galerii	w	Łodzi.	Do	sukcesów	zaliczam	zdanie	matury,	a	także	to,	że	w	swoim	 
liceum,	 wśród	 słyszących	 rówieśników,	 zajęłam	 III	 miejsce	 w	 punktacji	 z	 ustnej	 matury	 
z	 języka	 polskiego.	 Nadal	 się	 uczę,	 studiuję.	 Jestem	 na	 II	 roku	 Wyższej	 Szkoły	 Finansów	 
i	Zarządzania	w	Warszawie,	na	kierunku	Finanse	i	Rachunkowość.	Teraz	samodzielnie	zdoby-
wam	edukację,	ale	wiem,	że	gdybym	potrzebowała	pomocy	to	w	Fundacji,	tak	jak	w	rodzinie,	
mogę	na	nią	liczyć.
	 W	Echu	mam		grono	dobrych	znajomych,	z	którymi	chętnie	podróżuję	po	Polsce	i	świe-
cie,	spędzam	czas	na	rozmowach	i	wspólnych	zabawach.	Nie	jestem	już	nieśmiała.	Stałam	się	
osobą	otwartą	na	świat	i	ludzi.	
	 Dziękuję	Echu,	że	jest	:)	,	dziękuję	wszystkim	specjalistom	z	Fundacji	oraz	całej	mojej	
rodzinie,	że	przez	te		wszystkie	lata	zawsze	mogłam	liczyć	na	ich	pomoc	i	wsparcie.

Marta Olesiejuk
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	 Mam	 na	 imię	 Bartosz	 	 –	 	 jestem	 studentem	 	 III	 roku	 Akademii	 Sztuk	 Pięknych	 
w	Warszawie	na	Wydziale	Architektury	Wnętrz.	Ukończyłem	liceum		ogólnokształcące	nr	1	 
w	Warszawie,	 Studium	 Artystyczne	 	 w	 Warszawie.	 Studia	 na	 ASP	 są	 spełnieniem	 moich	 
marzeń.
Obecnie	 mam	 23	 lata.	 Od	 urodzenia	 jestem	 osobą	 niesłyszącą,	 a	 od	 18	 lat	 korzystam	 
z	 implantu	 ślimakowego,	 który	 pozwala	mi	 lepiej	 słyszeć.	 Fundację	 „ECHO”	 znam	bardzo	 
dobrze,	bo	jestem	jednym	z	jej	pierwszych	podopiecznych.	
	 Od	pierwszej	klasy	chodziłem		do	szkoły	masowej.	Na	początku	miałem	wielkie	pro-
blemy	z	odnalezieniem	się	w	świecie	dźwięku.	Przed	zabiegiem	implantacji,	praktycznie	się	
nie	odzywałem	i	nie	wiedziałem	co	się	działo		dookoła	mnie.	Rodzice	często	płakali	i	równie	
często	byliśmy	u	 lekarzy.	Przez	4	 lata	nosiłem	aparaty	słuchowe.	One	niestety	 	nic	mi	nie	
pomagały.	Nadal	byłem	w	świecie	ciszy.	Miałem	pusty	audiogram,	problemy	z	równowagą,	
a	lekarze	twierdzili,	że	ich	powodem	jest	po	prostu	głuchota.	Dopiero	po	zabiegu	implanta-
cji	 rozpoczęła	się	moja	fascynująca	przygoda	z	dźwiękiem.	Około	4-5	miesięcy	po	zabiegu	
usłyszałem	deszcz	padający	na	parapet	za	oknem	i	chyba	to	był	mój	pierwszy	dźwięk	 jaki	
pamiętam.	Rodzice	zwracali	mi	uwagę	na	nowe	dźwięki.	To	było	fantastyczne,	ale	wciąż	mia-
łem	problemy	z	kontaktem,	bo	niewiele	mówiłem.	Aby	to	zmienić	miałem	bardzo	dużo	zajęć	
z	surdologopedą,	surdopedagogiem	oraz	psychologiem.
	 Rodzice	przez	cały	czas	wyszukiwali	dla	mnie	odpowiednie	zajęcia,	bo	coraz	częściej	
byłem	niezadowolony	i	zniechęcony.	Na	jednej	z	wizyt	pani	surdologopeda	zaproponowała	
rodzicom,	żebyśmy	zaczęli	się	uczyć	 języka	migowego,	bo	najprawdopodobniej	sięgnąłem	
szczytu	moich	możliwości.	To	było	około	rok	po	zabiegu.	Na	szczęście	rodzice	się	nie	poddali	
i	postanowili	rehabilitować	mnie	właśnie	w	Fundacji	„ECHO”	i	tam		do	dziś	chodzę	na	zajęcia.	
Oboje	mocno	mnie	wspierali,	zachęcali	do	nauki,	dodawali	wiary	w	siebie,	finansowali	wiele	
zajęć	pomocnych	w	rozwoju	mowy	i	słuchu.	Wakacje	spędzaliśmy	na	turnusach	rehabilita-
cyjnych	Fundacji	„ECHO”.	Kiedy	już	wydawało	się,	że	„wychodzę	na	prostą”,	pojawił	się	nowy	
problem	–	nietolerancja	w	przedszkolu	i	w	szkole.	
	 W	przedszkolu,	wychowawczynie	bardzo	rzadko	ze	mną	rozmawiały,	ale	wciąż	twierdziły,	 
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łam	w	zajęciach,	początkowo	indywidualnych	spotkaniach	rehabilitacyjnych	ze	specjalistami,	
potem,	w	wieku	kilkunastu	lat,	również	spotkaniach	grupowych	dla	młodzieży,	w	piknikach	
integracyjnych,	 występach	 teatralnych	 i	 tanecznych.	 Spotkania	 grupowe	 w	 fundacji	 Echo	
odbywały	 się	 kilka	 razy	w	miesiącu	w	 roku	 szkolnym.	Do	utworzenia	 spotkań	grupowych	
przyczynił	się	 turnus	rehabilitacyjny	w	Świeszynie	w	2000	roku,	w	którym	młodzież	znacz-
nie	bliżej	się	poznała	i	zapragnęła	kontynuować	spotkania	towarzyskie.	Dobrze	czuliśmy	się	 
w	„swoim	środowisku”,	nie	mieliśmy	oporów	prosić	o	powtórzenie,	gdy	czegoś	się	nie	słysza-
ło/nie	rozumiało.	Spotkania	grupowe	w	Fundacji	Echo	zbliżyły	nas,	staliśmy	się	zintegrowaną	
grupą.	Ta	zażyłość	przeniosła	się	na	wspólne	domowe	imprezy,	i	na	spotkania	poza	siedzibą	
Echa.	Dzięki	tej	legendarnej	grupie	młodzieży	„ze	starej	gwardii”	przełamałam	barierę	w	kon-
taktach,	ze	słyszącymi,	relacji	ze	słyszącymi,	poznałam	smak	życia	towarzyskiego	i	zaczęłam	
kontynuować	życie	poza	murami	Echa	wśród	osób	słyszących.	
	 W	chwili	obecnej	jestem	osobą	samodzielną,	„wyfrunęłam”	z	rodzinnego	domu,	zało-
żyłam	rodzinę	oraz	korzystam	z	uroków	dorosłości	 i	niezależności.	 Jedyną	rzeczą,	w	której	
nadal	potrzebuję	z	pomocy	mamy,	jest	rozmowa	i	załatwianie	spraw	przez	telefon	z	urzęda-
mi,	gdyż	nie	wszystkie	instytucje	dysponują	komunikacją	mailową	lub	sms-ową,	a	przez	tele-
fon	nie	słyszę	rozmówcy.	Mam	nadzieję,	że	w	przyszłości,	wraz	z	postępem	technologicznym	
nie	będę	musiała	fatygować		osób	słyszących	do	załatwiania	osobistych	spraw	przez	telefon.

Barbara Bartold
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cych.	Cieszę	się,	że	jestem	wolontariuszem	Fundacji	„ECHO”.	Zostałem	wybrany		na	preze-
sa	Stowarzyszenia	SUITA.	Mam	nadzieję,	 że	 te	 informacje	o	mnie	uświadomią	wszystkim,	 
że	my	niesłyszący,	niedosłyszący	 też	mamy	duży	potencjał,	zdolności	 i	ambicje,	które	mo-
żemy	z	powodzeniem	realizować,	dzięki	m.in.	 	 takim	wspaniałymi	 ludziom	jak	pracownicy	
Fundacji	„ECHO”.	Chcę	więc	podziękować	im	i	moim	Rodzicom	za	wielkie	wsparcie	i	pomoc,	
oraz		życzę	Fundacji,	aby	nadal	dzięki	jej	pracy	wiele	osób	mogło	się	rozwijać	i	odnosić	małe	
i	całkiem	duże	sukcesy!
 Bartosz Golędzinowski
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że	nie	nawiązuję	kontaktów	z	rówieśnikami.	Zasugerowały	rodzicom,	że	mają	mnie	zabrać	 
do	ośrodka	przedszkolno-wychowawczego	w	Michalinie,	nie	zgodzili	się,	ale	zostałem	prze-
niesiony	do	przedszkola	integracyjnego.		
	 Zanim	 poszedłem	 do	 szkoły,	 zacząłem	 mówić,	 	 ale	 mówiłem	 	 głównie	 w	 domu,	 
bo	 tylko	 tu	 czułem	 się	 bezpiecznie.	 W	 szkole	 podstawowej,	 zacząłem	 się	 bać	 mówienia.	 
Z	tego	powodu	miałem	problemy.	Szkoła	integracyjna	okazała	się	być	kompletnie	nieprzygotowaną	 
do	edukacji	dzieci	 z	uszkodzeniem	słuchu.	Wtedy	 zaczął	 się	najtrudniejszy	okres	w	moim	
życiu.	Na	szczęście	już	wtedy		w	Fundacji	„ECHO”	miałem	grono	znajomych	i	Fundacja	bar-
dzo	mi	pomogła.	Dwukrotnie	wysyłała	logopedę	i	surdologopedę	do	mojej	szkoły.	Obie	pa-
nie	wyjaśniły	moim	nauczycielom	 jak	należy	mnie	uczyć.	Mimo	 to,	 nadal	 	 było	 tak	 samo,	 
więc	mama	postanowiła	mnie	przenieść	do	szkoły	masowej.	To	był	 	początek	gimnazjum.	
Trafiłem	do	dobrej	szkoły,	tej	o	której	moja	mama.	Poziom	był	bardzo	wysoki,	ale	ta	szkoła	
okazała	się	dla	mnie	przyjazna.	Pedagodzy	byli	chętni	do	współpracy.		Dzięki	nim	uwierzyłem	
w	siebie	i	zapomniałem	o	trudnym	okresie		podstawówki,	chociaż	musiałem	poświęcać	bar-
dzo	dużo	czasu	na	edukację	i	rehabilitację.	
	 W	tym	okresie		często	chodziłem	do	Fundacji	„ECHO”,	tam	uczono	mnie	lepiej	mówić	 
i	 lepiej	 słyszeć.	 Chodziłem	 	 też	 na	 plastykę.	 Każdy	 dzień	 tygodnia	 był	 bardzo	 dokładnie	 
zaplanowany	np.	3	razy	w	tyg.	Fundacja	„ECHO”,	raz		basen	tam	nauczyłem	się	prawidłowo	
oddychać	i	dwa	razy	miałem	prywatne	zajęcia	w	domu.	Na	hobby,	czy	życie	towarzyskie	prak-
tycznie	nie	było	czasu.		Wtedy	odniosłem	swój	pierwszy	mały	sukces.	W	gimnazjum	w	turnie-
ju	SUDOKU	zdobyłem	pierwsze	miejsce.	Po	podstawówce	liceum.	W	klasie	byłem	z	dwoma	 
innymi	podopiecznymi	Fundacji	„ECHO”	i	tutaj	miałem	większą	odwagę	na	dłuższą	rozmowę	
z	osobami	słyszącymi.	Sprzyjała	temu	przyjazna	atmosfera	i	mili	ludzie.	Po	ciężkiej	rehabili-
tacji	w	Fundacji	„ECHO”	i	po	wysiłkach	moich	kochanych	rodziców,	miałem	coraz	mniej	kło-
potów	z	kontaktem	ze	słyszącymi,	co	przełożyło	się	bezpośrednio	na	lepsze	wyniki	w	nauce.	
	 Gimnazjum	nauczyło	mnie	 systematyczności	 i	 samodzielności	w	 nauce.	 Byłem	 jed-
nym	z	najlepszych	uczniów	w	klasie.	Najlepiej	radziłem	sobie	z	przedmiotami	ścisłymi.		Mam	 
na	koncie	sporo	sukcesów		między	innymi:	dostałem	ocenę	celującą	z	matematyki	w	pierw-
szej	klasie	liceum.	Zaraz	po	„18tce”	zrobiłem	prawo	jazdy.	Pracowałem	bardzo	ciężko,	żeby	
dorównać	 moim	 rówieśnikom.	 Oczywiście	 nie	 zawsze	 się	 to	 udawało.	 Jestem	 przekona-
ny,	 że	dzięki	 Fundacji	 „ECHO”	 i	wsparciu	 rodziców	odniosłem	 sukces.	Wysiłki	 opłaciły	 się.		 
Ukończyłem	z	wynikiem	5.00	Studium	Artystyczne	w	 latach	2011-2012	na	kierunku	Archi-
tektura	Wnętrz.	W	tej	chwili	jestem	studentem	III	roku		studiów	dziennych	Akademii	Sztuk	
Pięknych	na	Wydziale	Architektury	Wnętrz.	 Jednocześnie	pracuję	w	firmie,	w	której	mogę	
wspierać	osoby	implantowane	,	które	są	dopiero	na	początku	swojej	drogi	w	świecie	słyszą-
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	 Jesteśmy	podopiecznymi	Polskiej	Fundacji	Pomocy	Dzieciom	Niedosłyszącym	-ECHO-	
od	dobrych	kilku	lat.	Szczęśliwym	małżeństwem	od	23	sierpnia	2014	roku.

Anna: Bardzo	cieszymy	się,	że	istnieje	takowa	organizacja,	która	wspiera	osoby	niedosłyszą-
ce	i	pomaga	im.	Organizowane	są	integracyjne	spotkania	dla	osób	niedosłyszących	i	niesły-
szących	w	ostatni	czwartek	każdego	miesiąca.	Realizujemy	swoje	marzenia,	dążymy	do	celu,	
by	być	kimś	w	swoim	życiu.		
	 Niedawno	 w	 marcu	 2014	 ukończyłam	 ciężkie	 sześcioletnie	 studia	 -	 farmację.	 
Obecnie	pracuję		w	aptece	Cefarm.	Przy	moim	stanowisku	pracy	jest	umieszczona	informacja,	 
że	jestem	osobą	niedosłyszącą,	dzięki	temu	nie	mam	problemów	w	komunikacji	z	pacjenta-
mi.	Dodam,	że	implant	ślimakowy	pomaga	mi	zrozumieć	mowę	ludzką.	Bez	implantu	nie	da-
łabym	rady,	gdyż	mam	głęboki	niedosłuch.	Cieszę	się,	że	mogę	realizować	swoje		plany.	Lubię	
podróżować,	poznawać	 interesujące	osoby,	od	których	mogę	się	czegoś	nauczyć,	spędzać	
miło	czas	ze	swoim	mężem	i	rodziną.	Jestem	bardzo	wdzięczna	swoim	rodzicom	za	zaanga-
żowanie	w	moją	rehabilitację	słuchową	i	za	to,	że	otaczali	mnie	miłością	i		troską.	Wspieramy	
siebie	nawzajem.

Paweł: W	 Łodzi	 po	 raz	 pierwszy	 poznałem	 środowisko	 osób	 niedosłyszących	 i	 niesłyszą-
cych	na	Miss	Niesłyszących	2008,	tam	też	poznałem	swoją	żonę.	Bardzo	cieszę	się,	że	tra-
fiłem	na	właściwą	osobę,	 z	 którą	można	porozmawiać	na	każdy	 temat.	Do	Fundacji	 Echo	
zostałem	przyjęty	z	otwartymi	ramionami,	dzięki	trenerowi	pracy	Rafałowi	,	który	wierzył	we	
mnie	i	wspierał	,	dostałem	pracę	w	Narodowym	Centrum	Badań	Jądrowych	w	Świerku	jako	
informatyk,	specjalista	bazy	danych.	Pracuję	w	nim	ponad	pięć	 lat.	Doceniam	swój	zawód	 
i	wykonuję	go	z	pasją.	Ukończyłem	informatykę	w	Polsko-Japońskiej	Wyższej	Szkole	Technik	
Komputerowych.	W	trakcie	studiów	odbyłem	praktykę	informatyczną	w	firmie	Volkswagen	
w	Wolfsburgu	na	terenie	Niemiec,	zwierzchnicy	i	pracownicy	byli	zadowoleni	z	mojej	posta-
wy	w	pracy,	dyscypliny	i	zaangażowania.	Dobrze	wspominam	ten	czas,	gdyż	nauczyłem	się	
samodzielności	w	obcym	kraju,	z	dala	od	bliskich	osób.	Bardzo	lubię	spędzać	czas	ze	swoimi	
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	 Mam	na	 imię	Aleksandra,	mam	25	 lat	 i	głęboki	niedosłuch	od	urodzenia.	Od	pięciu	
lat	korzystam	z	implantu	ślimakowego,	wcześniej	miałam	aparat	słuchowy.	Obecnie	kończę	
studia	na	kierunku	Finanse,	Rachunkowość	i	Ubezpieczenia	na	Uniwersytecie	Warszawskim	
i	zmierzam	do	obrony.	Mam	dużo	planów	na	przyszłość,	które	chciałabym	realizować	i	speł-
niać	swoje	marzenia.	Bardzo	lubię	podróżować,	słuchać	muzyki,	oglądać	dobre	filmy(	z	tek-
stem)	i	czytać	książki.
	 Moja	i	mojej	rodziny	przygoda	z	ECHO	(bo	tego	nie	można	oddzielić),	rozpoczęła	się,	
gdy	miałam	5	lat,	a	tu	już	mija	20	!	W	tym	czasie	wiele	się	wydarzyło.	Z	sentymentem	wspomi-
nam	uroczystości	organizowane	z	okazji	Wigilii,	bale	karnawałowe,	Andrzejki,	Dzień	Dziecka	 
i	występy	w	przedstawieniach.	Niemal	w	każde	wakacje	wyjeżdżałam	na	turnusy	rehabilita-
cyjne,	gdzie	oprócz	obowiązkowych	zajęć	były	zajęcia	sportowe	i	świetne	zabawy.	Tam	każdy	
z	nas	czuł	się	równy,	doceniony	i	dowartościowany.	
Pamiętam	jak	razem	z	rówieśnikami,	już	bez	rodziców	pojechaliśmy	na	obóz	windsurfingowy	
do	Chorwacji	i	w	kolejnym	roku	do	Turcji.	Było	super	i	dziękuję	wszystkim.
	 W	Fundacji	ECHO	zawsze	najważniejsza	była	rehabilitacja	i	pomoc	jakiej	potrzebowa-
łam	w	edukacji	szkolnej.	Systematyczne	zajęcia	logopedyczne,	pedagogiczne	i	praca	z	psy-
chologiem	–	to	nie	było	łatwe.	Zamiast	się	bawić	ciągle	jeździłam,	z	mamą	i	siostrą	na	zaję-
cia.	Dzisiaj	wiem,	że	dzięki	temu	nauczyłam	się	mówić,	czytać	i	całkiem	nieźle	funkcjonować	 
w	świecie	 słyszących	 –	wciąż	 nie	 jest	 to	 łatwe.	W	ECHO	 zawsze	było	 lepiej	 i	 bezpieczniej.	 
Tam	poznałam	i	mam	wielu	znajomych,	znalazłam	przyjaciół,	z	którymi	wzajemnie	się	wspie-
ramy,	rozmawiamy	o	wszystkim	i	po	prostu	wspólnie	spędzamy	czas.
	 Polska	 Fundacja	 Pomocy	 Dzieciom	 Niedosłyszącym	 –	 ECHO	 ma	 wiele	 sukcesów.		 
My	 –	 podopieczni	 nie	 	 zawsze	 jednak	 umiemy	 o	 nich	 mówić,	 ale	 jesteśmy	 przekonani,	 
że	to	jest	takie	miejsce	dla	nas	i	nam	podobnych	dzieci,	młodzieży	i	już	dorosłych	podopiecz-
nych	Fundacji,	którą	20-lat	temu	stworzyły	mamy	moich	niesłyszących	rówieśników	i	kocha-
ne	Panie.

Aleksandra Kondej

Ja i moja Fundacja ECHO 

64



	 Nazywam	 się	 Marta	 Bartold.	 Niedosłyszę	 od	 urodzenia,	 mam	 głęboki	 obustronny	 
niedosłuch.	Aparaty	słuchowe	noszę	od	3	roku	życia	i	doczytuję	mowę	z	ruchu	warg.
	 Mój	pierwszy	kontakt	z	Fundacją	Echo	zaczął	się	od	praktyk,	które	musiałam	zrealizo-
wać	podczas	studiów	licencjackich.	W	czasie		praktyk	w	fundacji		poznałam	rówieśników,	któ-
rzy	otwarcie	i	miło		przyjęli		mnie	do	grona	Echowców.	Szybko	złapałam	z	nimi	dobry	kontakt.
	Byliśmy	razem,	także	na	kilku	wycieczkach	za	granicą.	Poczułam	się	bardzo	dobrze	w	tej	gru-
pie,	a	wspólne	sukcesy	i	porażki	jeszcze	bardziej	zbliżyły	nas	do	siebie.	Pani	Ola	i	Pani	Ania	
były	i	są	dla	mnie	bardzo	serdeczne,	cierpliwe	i	wyrozumiałe.	Napisałam	pracę	licencjacką	
na	temat:	„Usprawnianie	społeczne	osób	niedosłyszących	na	przykładzie	Polskiej	Fundacji	
Pomocy	Dzieciom	Niedosłyszącym	–ECHO-	w	Warszawie”.	Po	odbyciu		praktyk	mój	kontakt	 
z	Fundacją	trwał	nadal		przez	następne	pół	roku	byłam	wolontariuszką.	Swoją	pomocą	wspie-
rałam	zarówno	Pracowników	Fundacji	jak	i	Podopiecznych.
	 Do	 tej	 pory	 dobrze	 pamiętam	Międzynarodowy	Dzień	Wolontariusza	w	 2010	 roku,	
gdzie	 wyróżniono	 mnie	 za	 wolontarystyczną	 pracę	 i	 zaangażowanie	 dla	 Fundacji	 Echo.	 
Dyplom	wręczyła	mi	Dorota	-	Koordynator	Wolontariatu	Europejskiego.	
	 Przez	 następne	 cztery	 lata	 pracowałam	 jako	 asystentka	 Zarządu.	 Dzięki	 tej	 pracy	 
w	Fundacji	poznałam	wiele	osób	niedosłyszących,	które	przyjeżdżają		na	zajęcia.	To	są	małe	
dzieci,	młodzież	i	osoby	dorosłe.	Mam	z	nimi	dobry	kontakt	i	dobrze	się	z	nimi	porozumie-
wam.	
	 Bardzo	lubię	pomagać	i	nieść	pomoc	innym	ludziom,	bo	pomagając	innym,	mogę	tak-
że	odnaleźć	siebie.	Pomoc	innym	daje	mi		trzy	najważniejsze	rzeczy:	przyjemność,	satysfakcję	
oraz	poczucie	bycia	potrzebnym.	
	 W	 2011	 roku	 zrealizowałam	 swój	 pomysł	 „spotkania	 czwartkowe.	 W	 każdy	 ostat-
ni	 czwartek	 miesiąca	 prowadziłam	 w	 Fundacji	 Echo	 spotkania	 integracyjno-towarzyskie	 
dla	młodzieży,	studentów	i	osób	dorosłych	z	wadą	słuchu.	Celem	tych	spotkań	była		integra-
cja	wszystkich	uczestników.	Każde	spotkanie	miało	 swój	 temat.	Zależało	mi,	aby	Echowcy	
lepiej	 się	 poznali	 i	 nawiązywali	 relacje	 z	 nowymi	 osobami.	 Pomysł	 ten	bardzo	dobrze	 się	
przyjął,	bo	jest	to,		dla	uczestników	dobry	relaks	po	całym	miesiącu	pracy	i	natłoku	zadań.	 
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bliskimi	i	przyjaciółmi.	Dzięki	mojemu	ojcu	ukończyłem	16	letni	kurs	Oyama	karate	i	treningi	
tenisa	ziemnego.	Dlatego	też	prowadziłem	zajęcia	tenisa	ziemnego	dla	podopiecznych	Fun-
dacji	Echo.	Mam	nadzieję,	że	w	tym	roku	znowu	będą		chętni	na	naukę	gry	tenisa	ziemnego,	
bo		sport		pomaga	osobom	niepełnosprawnym,		dodaje	odwagi,	uczy	dyscypliny,		korzystnie	
wpływa	nie	tylko	na	ciało,	ale		także	na	psychikę.	Poprawia	nastrój	i	rozładowuje	negatywne	
emocje.	Polecam	wszystkim.
	 Lubimy	 spotkania	 w	 Fundacji	 Echo,	 ponieważ	mamy	 kontakt	 z	 osobami	mającymi	 
podobny	problem	co	my.	Wymieniamy	się	spostrzeżeniami,	doświadczeniami,	nowościami	 
i	wspieramy	się.		

Anna i Paweł Bednarczykowie
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 Mam	 23	 lata	 i	 głęboki	 niedosłuch	 (ok.	 100	 dB)	 od	 urodzenia.	 Urodziłam	 się	 
w	27	tygodniu	ciąży	(3	miesiące	przed	terminem!)	i	oprócz	niedosłuchu	mam	również	mózgo-
we	porażenie	dziecięce	–	poruszam	się	o	kulach.	Aparaty	dostałam	bardzo	wcześnie,	bo	już	
kiedy	miałam	siedem	miesięcy.	Od	początku	rodzice	uczyli	mnie	posługiwania	się	słuchem	 
i	mową.	Czytać	nauczyłam	się	już	w	piątym	roku	życia	i	od	tego	czasu	czytam	dużo	i	chętnie.	
	 Na	wszystkich	 etapach	edukacji	 szkolnej	 uczyłam	 się	w	 szkołach	 z	 klasami	 integra-
cyjnymi.	W	szkole	spotykałam	się	z	częstym	niezrozumieniem	moich	specyficznych	potrzeb	
przez	słyszących	kolegów	i	nauczycieli,	mimo	–	a	może	z	powodu	–	bardzo	dobrej	znajomości	
języka	polskiego.	Aparaty	słuchowe	w	typowych	obudowach	nie	rzucają	się	w	oczy,	a	o	kolo-
rowe,	zwłaszcza	przy	głębokim	ubytku	słuchu	u	osoby	dorosłej,	jest	bardzo	trudno.
Interesuję	 się	 fantastyką,	 sportem	–	próbowałam	grać	w	koszykówkę	oraz	w	ping-ponga.	
Pierwsze	nie	wyszło	z	powodu	braku	drużyny	dla	takich	jak	ja,	drugie	przerwałam	z	braku	
czasu.	Taki	sam	los	spotkał	szachy.
	 Obecnie	 jestem	 studentką	 Uniwersytetu	Warszawskiego.	 Studiuję	 anglistykę,	 piszę	
pracę	magisterską	na	temat	uczenia	się	języków	obcych	przez	osoby	z	niedosłuchem.
Oprócz	angielskiego	znam	również	hiszpański	w	stopniu	komunikatywnym,	niemiecki	trochę	
oraz	odrobinę	arabskiego	na	piśmie.	W	zeszłym	roku	zaczęłam	się	również	uczyć	Polskiego	
Języka	Migowego	w	Fundacji	ECHO,	z	którą	jestem	związana	od	kilku	lat.
	 W	Fundacji	uczestniczę	również	w	spotkaniach	czwartkowych	oraz	spotkaniach	mię-
dzynarodowych,	czasami	w	roli	tłumacza	języka	angielskiego.

Katarzyna Moszczyńska
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Cieszę	się,	że	spotkania	czwartkowe	są		kontynuowane.
	 W	trakcie	pracy	w	Fundacji	ukończyłam	studia	magisterskie	na	Akademii	Pedagogiki	
Specjalnej	na	Wydziale	Nauk	Pedagogicznych	na	kierunku	Pedagogika	Specjalna	i	napisałam	
pracę	magisterską	„Analiza	potrzeb	socjalnych	osób	niedosłyszących	Podopiecznych	Funda-
cji	-ECHO-	w	Warszawie“.
	 W	2013	roku	nastąpił	przełomowy	moment	w	moim	życiu.	Podjęłam	trudną	decyzję	
i	postanowiłam	 rozwijać	 się	nabrać	nowych	doświadczeń	 i	mieć	kontakt	 z	 innymi	 ludźmi.	
Droga	w	poszukiwaniu	pracy	nie	była	łatwa.	Przeglądałam	oferty	pracy,	ale	te	poszukiwania	
były	trudniejsze	niż	myślałam.	Mimo	tego		nie	poddawałam	się.	Obecnie	pracuję	na	podob-
nym	stanowisku	w	Fundacji	Aktywizacja.	Warto	pamiętać,	żeby	swojej	niepełnosprawności	
nie	traktować	jako	porażki,	bo	tak	naprawdę	wszyscy	jesteśmy	tacy	sami.	 Jestem	zadowo-
lona	z	podjętej	przeze	mnie	decyzji	i	cieszy	mnie	to,	że	istnieją	jeszcze	takie	miejsca	pracy,	 
gdzie	 osoba	 niedosłysząca	może	 pracować,	 znajduje	 zrozumienie	 dla	 swoich	 ograniczeń,	 
ma	szanse	pokazać,	że	mimo	niedosłuchu	może	być	świetnym	pracownikiem.	
	 Bardzo	miło	wspominam	swoją	pracę	w	Fundacji	Echo.	Zawsze	czułam	się	członkiem	
całego	 zespołu.	 Praca	 w	 Fundacji	 dawała	mi	mnóstwo	 satysfakcji	 i	 zadowolenia.	 Zarząd,	 
Specjaliści	jak	i	Wolontariusze	są	otwarci	na	potrzeby	wszystkich	Podopiecznych.	Z	Echowca-
mi	jak	i	z	Zarządem	utrzymuję	do	dziś	dobry	kontakt	i	mam	nadzieję,	że	takie	nasze	relacje	
pozostaną	przez	kolejne	lata.
	 Poza	 pracą	 zajmuję	 się	 rozwijaniem	 swoich	 pasji,	 	 czyli	 wykonywaniem	 masaży:	 
klasycznych,	relaksujących,	specjalistycznych.	Uwielbiam	też	uprawiać	sport,	a	przede	wszyst-
kim	 takie	 dyscypliny	 sportowe	 jak:	 pływanie,	 siatkówka,	 tenis	 ziemny	 i	 jazda	 na	 nartach.	 
Poza	tym	lubię	podróżować	i	fotografować	nowe,	ciekawe		miejsca.

Marta Bartold
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