
Jak działa Polska Fundacja Pomocy Dzieciom
Niedosłyszącym "Echo" (Na wyciągnięcie ręki/Trójka)

Jej najmłodszy podopieczny to dwutygodniowe niemowlę,
ale są też i ludzie dorośli. Polska Fundacja Pomocy
Dzieciom Niedosłyszącym – ECHO – powstała 20 lat temu,
aby pomóc osobom z uszkodzonym słuchem funkcjonować
we współczesnym świecie.

Mówi Katarzyna Golędzinowska – jedna z osób
tworzących Fundację: „Działam od 20 lat, od początków
fundacji, w związku z tym że jestem mamą niesłyszącego
dorosłego już dzisiaj człowieka, ale wtedy było to dziecko.
Byliśmy tymi rodzicami, którzy malowali ściany, znosili
meble, zachęcali innych rodziców żeby się przyłączyli, no i
od pierwszego turnusu my tam byliśmy. Także całe nasze
życie rehabilitacyjne i całe dzieciństwo mojego syna jest
nieodłącznie z Fundacją związane.

„20 lat temu nie wiele było wiadomo o tym, co należy robić
z dziećmi z wadą słuchu” Katarzyna Iwanicka - Pronicka
lekarz audiolog foniatra. Jak należy z nimi pracować,
jakich metod używać, aby ta rehabilitacja w aparatach
słuchowych, potem w implantach słuchowych była jak
najbardziej efektywna. I takich Fundacji wówczas bardzo
brakowało. Fundację stworzyli wszyscy, którym bliskie
były potrzeby i bliskie były problemy dzieci z wadami
słuchu. W Fundacji zaczęli pracować naprawdę pasjonaci,
logopedzi którzy fascynowali się swoją pracą, którzy
wkładali w tę pracę bardzo dużo serca.

„Jestem rodzicem Mateuszka-podopieczny z Fundacji.
Zdiagnozowano niedosłuch od razu po urodzeniu.
Koleżanka właśnie miała styczność z Fundacją i dała nam



namiary. Była pomoc pedagogiczna, psychologiczna i
rodzice inni wspierali.

Kiedy okazało się że mój syna ma wadę słuchu, wówczas
dowiedziałam się że jest taka Fundacja ECHO.
Zadzwoniłam po raz pierwszy do Prezes Fundacji. A Ona
powiedziała nie ma sprawy. Bądźcie. Jak szybko możecie
być w Fundacji? Będziemy za godzinę. Dobrze. Ja też
będę. Od razu nas przedstawiła najlepszym terapeutom.
Powiedziała: teraz mamy turnus. Jedźcie z nami.
Zobaczycie jak dużo jesteśmy w stanie zrobić.

My trafiliśmy jak Szymek miał półtora roku. Polecono
właśnie Fundację ECHO w Centrum Słuchu w
Kajetanach. Pojechaliśmy tam od razu. Jeśli chodzi o
opiekę w Fundacji, jest po prostu rewelacyjna.
Szczególnie, że jest taka bardzo rodzinna, serdeczna
atmosfera.

Podoba Ci się w Fundacji? Yhy. Co Ci się najbardziej
podoba? Integracja sensoryczna. Bo są tam różne zabawki
no i fajne sprzęty.

Fundacja obejmuje opieką już najmłodsze dzieci, wręcz
noworodki. W tej chwili takie bardzo intensywne zajęcia
mają głównie najmłodsze dzieci.

Skupiamy osoby głuche, niesłyszące, niedosłyszące,
mówiące, migające. Aleksandra Włodarska vel Głowacka
Prezes Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom
Niedosłyszącym – ECHO-. Rehabilitujemy, mamy ofertę
dla dzieci od urodzenia do dorosłości. Dla wszystkich są
zajęcia różne.



Jestem w Fundacji ECHO od dawna. Prawie od 19 lat.
Bartosz Golędzinowski student Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie. Od 18 lat nosze implant ślimakowy, a
wcześniej nosiłem aparat słuchowy. Dzięki tej Fundacji
potrafię mówić, potrafię słyszeć i mogę dogadać się z
Panią. Jako osoba słysząca jest to bardzo fajne dla mnie,
bo nie posługuję się językiem migowym, nie jest mi
niepotrzebny. Wolę rozmawiać w tej Fundacji ECHO.
Przez 10 lat chodziłem na zajęcia. Jestem studentem
Akademii Sztuk Pięknych. Ja już nie wiem co mogłoby być
lepiej. Naprawdę.

Nasza praca z podopiecznymi to nie jest jednodniowa,
dwudniowa. To jest praca przez lata. Finansowanie samo
projektowe nie wystarcza. Dobrze, żeby to był system
który zapewni przynajmniej podstawowe zajęcia i
podstawowe wsparcie dla naszych podopiecznych.
(Aleksandra Włodarska vel Głowacka)

My wszyscy chyba rodzice zakładaliśmy tak naprawdę, że
to się po prostu nie może nie udać. Tak, jak się robi coś dla
własnego dziecka to się góry przenosi. Zanim człowiek
pomyśli to już działa, także tam trafiło się takie bardzo
fajne grono, rodziców którzy zakładali rzeczywiście że
sami sobie możemy pomóc i tym naszym maluchom.
Mieliśmy taką wizję, że chcieliśmy żeby te nasze maluchy
mówiły. To już na świecie się działo. A u nas to były takie
raczkujące początki. No ale od tamtego czasu bardzo dużo
się zmieniło, a my za tym wszystkim podążamy. Także
dzisiaj jak się ogląda maluchy zupełnie inna bajka niż to
co my mieliśmy 20 lat temu. Ale warto było!



Fundacja ma charakter otwarty. Dodam. Zaprasza
wszystkich, którzy potrzebują pomocy lub chcą oferować
wsparcie. A tę relację przygotowała Elżbieta Korczyńska.


