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Pentru familiile copiilor cu dezvoltare atipică

Persoanele cu dizabilităţi sunt şi ei oameni cu valori
depline. Aşa, cum sunt ei.
Nu lor trebuie să le pretindem să se transforme în
persoane fără dizabilităţi, ci doar noi ar trebui să
acceptăm faptul că şi ei fac parte din spectrul larg
al tipurilor de oameni.
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Primii paşi într-o lume nouă
În cele mai multe cazuri vestea că avem un copil cu o dezvoltare atipică (care se abate
de la o dezvoltarea armonioasă) sau cu o boală cronică, ne ia prin surprindere şi este
adesea şocantă pentru părinţi, pentru familie. Va începe probabil un proces de prelucrare a situaţiei, asemănătoare celei de doliu. Poate că şi în tine s-au născut aceste
sentimente, aceste gânduri:
• Poate că la început încerci să negi, să refuzi să accepţi. (“Este doar o suspiciune. Se
poate că a greşit medicul. Poate că se vindecă.” etc.)
• Apoi, probabil încerci să te dedici sarcinilor date de această situaţie nouă, acestea
îţi dau acum cursul vieţii. (“Facem gimnastică de 5 ori pe zi. Mergem de la o terapie
la alta. Încercăm încă o metodă nouă. Mergem de la un medic la altul.”)
• Poate eşti supărat pe alţii, ori pe tine, şi cauţi vinovatul. (“Medicul trebuia să
prevadă. Nu e adevărat că dacă ar fi fost atenţi nu ar fi observat cu ocazia
examinărilor. Nu trebuia să aştepte atâta cu naşterea. Nu trebuia să nasc atât de
repede. Nu trebuia să mă distrez atâta. Sigur am făcut ceva greşit. Trebuia să iau
vitaminele. Nu trebuia să iau vitaminele. Mămica/tăticul copilului este de vină. Am
spus eu, că ceva nu e în regulă, dar nimeni nu m-a crezut.”)

Acestea sunt etapele obişnuite ale prelucrării, apariţia acestor sentimente este
normală, şi din când în când pot să revină.

Uneori se dovedește, că de
la ce te temeai atât de mult,
este exact de ceea ce aveai
cea mai mare nevoie.

După un timp se instalează un echilibru: accepţi că trebuie să faci faţă unei situaţii noi
de viaţă, diferită de ceea ce ai aşteptat şi în mod activ îţi iei soarta în mâini.
Şocul iniţial privind diagnosticul păleşte în comparaţie cu dragostea simţită pentru
copilul tău, deoarece acesta este un proces de doliu prin care îţi iei rămas bun doar
de la vise, iar copilul îţi rămâne ca un adevărat cadou. Pe ruinele vechi ale viselor se
construieşte o viaţă nouă, care pe lângă greutăţile ivite, este aducătoare de bucurii
neaşteptate.
Atunci când fetiţa a sosit pe lume, mai întâi a strigat, apoi s-a liniştit
auzind voci cunoscute. A fost frumoasă, plăcut mirositoare, avea toate părţile mărunte şi perfecte. Doar ochii …, ochii ei parcă priveau ca
dintr-o altă lume. Blânzi, curioşi, cu înţelepciune, dar străini. Nu-i
înţelegeau mesajul scris cu pete de stele. Considerau, că văd zicând:
“vi s-a sfârşit viaţa” şi s-au îngrozit. Ziua însorită s-a transformat
în noapte, primăvara a ocolit casa. Bebeluşul a fost înconjurat în loc
de zâmbete cu lacrimi, cu priviri luate, cu regrete în loc de felicitări,
şi doliu în loc de sărbătoare. Dar nu au avut de ales, au luat-o în braţe, fiindcă era mică, au pupat-o deoarece era catifelată, au iubit-o,
fiindcă era o păpuşă. Şi şi-au dat seama, că diferenţa este mai mică
decât credeau. Încet au desluşit în ochii ei şi mesajul scris cu petele de
stele: “Viaţa voastră de până acum s-a sfârşit, şi puteţi construi una
mai bună.”
Szirkablog – „Viaţa de zi cu zi a unei fetiţe speciale”
szirkababa.blogspot.hu
Poate că în primele săptămâni te simţi neajutorat şi vulnerabil, dar vei vedea că
poţi găsi acele instrumente, metode, comunităţile, instituţiile, care te sprijină să te
descurci prin utilizarea eficientă a resurselor proprii în situaţia nou creată. Odată cu
dezvoltarea copilului şi mediul său formează competenţe noi, iar familia şi comunitatea se îmbogăţeşte cu valori noi. Foarte mulţi părinţi afirmă, că împreună cu copilul lor
cu o dezvoltare atipică, viaţa lor a devenit mai împlinită, mai fericită.

Dacă un copil este diferit de ceilalţi
Cu toate că fiecare copil este diferit, dezvoltarea majorităţii lor se încadrează în anumite limite: acesta numim dezvoltare tipică. Cei care din diferite motive depăşesc
aceste limite, sunt copiii cu o dezvoltare atipică. Printre aceştia pot fi copii cu cerinţe
educaţionale speciale (CES), copii cu dizabilităţi sau cu boli cronice.

Intervenţia timpurie
Ce este intervenţia timpurie?
Dacă simţi că ai nevoie de ajutor, sau dacă ţi se recomandă, apelează liniştit la specialişti.
În România responsabilitatea de a creşte şi de a îngriji un copil, de a-l educa, îndruma,
sfătui, revine în primul rând părinţilor. Imediat după naştere neonatologul, apoi după
externare medicul pediatru sau medicul de familie, sunt primii specialişti care monitorizează evoluţia şi dezvoltarea bebeluşului. Ei sunt cei care recunoscând eventualele probleme, pot îndruma părintele şi copilul către alţi specialişti, către o clinică sau
un centru de specialitate unde să se facă investigaţii cât mai amănunţite care să aibă
drept finalitate diagnosticarea cât mai precisă şi intervenţia cât mai timpurie.
Acest ajutor numim noi intervenţie timpurie. Scopul ei este furnizarea de servicii
acestor copii și familiilor lor în scopul diminuării efectelor acestei condiții.

În ce poţi fi ajutat?
Specialiştii îţi pot spune dacă dezvoltarea copilului tău este într-adevăr diferită de
cea obișnuită, și dacă da, în ce constă. Ei pot oferi, de asemenea, informații cu privire
la cauzele acesteia. Îţi pot spune cui şi unde să te adresezi cu aceste probleme și ce
poţi ajuta tu. Dacă te blochezi, dacă te descurajezi, dacă nu vă găsiţi calea, ei te vor
direcționa, conduce, consola, încuraja, învăța.

De unde știi că ai nevoie de intervenţie timpurie?
Se poate că deja la naştere nu au decurs lucrurile fără probleme, de exemplu,
• copilul s-a născut prematur • nu a striga cu voce tare
• a fost fără putere
• medicii s-au comportat ciudat, erau speriaţi
Dacă simți, că bebelușul tău nu se dezvoltă la fel ca şi ceilalți, şi nu are încă 5 ani. De exemplu:
• nu este atent la tine, nu se întoarce spre tine, nu-ţi zâmbeşte, nu se uită în ochii tăi
• se comportă ciudat
• nu începe să gângurească, să vorbească în limba lui
• a împlinit vârsta de 2 ani şi nu rostește încă cuvinte
• nu este interesat de jocuri sau, dimpotrivă, este interesat doar de câteva jucării
anume, şi doar cu acestea se joacă
• este neîndemănatic
• nu îi place să se mişte
• nu se întinde după jucării, nu se întoarce după acestea
• este foarte greu cu el: nu doarme, nu mănâncă, plânge mult

Cine poate ajuta?
Primii pași sunt cei mai dificili. Este important, dacă aveți temeri, suspiciuni în privinţa dezvoltării copilului, căutaţi specialistul potrivit şi cereţi-i ajutor. Prima perioadă
în viața copiilor este de neînlocuit. Ajutorul primit la timp face minuni. În funcție de
domeniile în care copilul se confruntă cu probleme, puteți apela la diverşi specialişti.
În cazul în care eşti nedumerit, poţi să începi cu pediatrul sau cu medicul de familie
care te poate îndruma.
Următorii profesioniști pot participa în intervenţia timpurie:
• specialiști: neurolog, neuropsihiatru, ortoped, cardiolog, ORL-ist, oftamolog, sau de
alte specialităţi
• psihopedagog și psiholog
• kinetoterapeut
• asistent social
• psihoterapeut
• educatoare

Să nu porneşti de la ideea
că nu sunt capabil, ci
gândeşte-te la ce aș avea
nevoie pentru a reuşi.

Procesul intervenţiei timpurii
Pentru a obține ajutorul potrivit, trebuie precizat exact ce nevoi are copilul:
• Ca un prim pas trebuie să clarifici în tine că ai dori să primeşti ajutor. Poate că simți,
că ceva nu e în regulă. Dar pot să-ţi semnaleze bunica, educatoarea de la creşă sau
grădiniţă, oricine dintre cei care cunosc copilul şi urmăresc dezvoltarea lui.
• Când s-a cristalizat ideea, vor urma examinări medicale: se recomandă să începeți
cu o consultaţie la medicul pediatru sau/şi neurolog, apoi să apelați la un ORL-ist,
oftalmolog, neuropsihiatru, sau medici de alte specialităţi.
• Este important să se completeze rezultatele evaluărilor medicale cu cele ale unui
psiholog, psihopedagog, kinetoterapeut şi de alţi terapeuţi.
• Pe baza rezultatelor comune ale specialiştilor se poate spune exact de ce aveţi
nevoie. De aici sunteţi pe drumul cel bun. Intervenţia în general nu se desfăşoară
în spitale ci în instituții prietenoase pentru copii, făcută de către psihopedagogi,
psihologi, kinetoterapeuți, și alte tipuri de terapeuți.
• Deoarece copiii se schimbă rapid și furnizarea de asistență trebuie ajustată
întotdeauna la starea copilului, uneori trebuie să vă întoarceţi la punctul de plecare:
copilul trebuie să fie consultat din nou de către medici şi ceilalţi specialişti, pentru a
stabili noile direcţii, iar terapeutul de intervenţie timpurie urmând aceste noi direcţii,
stabileşte noi obiective spre care vă conduce.

Aici vă mai puteţi informa:
• www.caritas-satumare.ro/hu
- Asociaţia Organizaţia Caritas a Diecezei Satu Mare, România
• downegyesulet.hu - Asociaţia Down din Nyíregyháza, Ungaria
• www.centrumliberta.sk - Centrum Liberta Kosice, Slovacia
• www.anvr.ro - Asociația Nevăzătorilor din România
• ansr.org.ro - Asociația Națională a Surzilor din România
• www.aschfr.ro - Asociaţia de Sprijin a Copiilor cu Handicap Fizic din România

Comunitatea familiilor
În cazul în care copilul dumneavoastră se dezvoltă în mod diferit, poate fi de mare ajutor
să faceţi cunoștinţă cu alte familii în situație similară. Mulți dintre noi se trezesc în situaţia
creşterii copiilor, neavând cunoştinţele practice nici despre comportamentul copiilor tipici,
şi cu atât mai puţin avem experienţe în ceea ce privește naşterea şi creşterea copiilor atipici. Nu știm că o astfel de situație de viață ce sentimente, ce sarcini aduce și cum trebuie
să le rezolvăm. Cei mai mulți oameni se vor întâlni pentru prima oară cu aceasta atunci
când copilul lor primește un astfel de diagnostic. Ajungem pe un teren necunoscut, unde
nu ştim lucrurile ce înseamnă şi cum funcționează. Însă dacă întâlnim o familie care a
trecut deja de şocul iniţial, atunci poţi să vezi cu ochii tăi, că lucrurile chiar după un început
atât de neobişnuit, pot să se aşeze la locurile lor: oameni obişnuiţi pot fi părinţii obişnuiţi
ai unui copil deosebit.
Nu s-a oprit viaţa, sarcinile ce par imposibile părinţilor noi, ei au început deja să le rezolve,
şi au reuşit să-şi depăşească propriile graniţe şi prejudecăţi. Ei au trăit pe pielea lor cum
pot naviga în această nouă viaţă: au început să exploreze modul în care pot obţine informaţii şi asistenţă, cum pot să accepte lucrurile pe care nu le pot schimba, cum pot urni
obstacolele care par de neclintit, şi cum pot să se bucure de lucruri pe care mai demult
le-ar fi trăit ca eşec.
Cu toate acestea, în vederea valorificării trăirilor şi cunoştinţelor părinţilor cu experienţă,
este de asemenea necesar să fim dispuşi de a renunţa la imaginile construite despre copilul „sănătos“ aşteptat. Dacă prin întâlnirile cu celelalte familii căutaţi dovezi că problemele
vor dispărea fără urmă şi viaţa noastră va fi ca şi înainte, veţi fi dezamăgiți. Însă dacă cu
toate acestea, în cazul în care nu ne concentrăm atenţia asupra a ceea ce nu este, ce
lipsește, ce este „deficitar“, putem cuceri lumea în care cel mai mic pas, cel mai mic „este“,
devine moment de sărbătoare.

Nu trebuie să fim la fel
pentru a putea dărui
unul altuia.

Când ne deplasăm cu
maşina în noapte, vedem
doar în lumina farurilor.
Dar dacă ne concentrăm
asupra acestei distanţe
reduse, şi nu cercetăm
întunericul îndepărtat,
putem străbate întregul
continent.
Grupuri de părinţi pe Facebook
Pe reţelele de socializare puteți găsi grupuri tematice de suport cu caracter variat.
Merită să cereţi să fiți acceptați ca membrii ai acestor grupuri de asociere a unor părinţi ai unor copii fie cu dizabilități, fie cu cerinţe educaţionale speciale, și să deveniți
membrii ai unor grupuri mai mici, corespunzătoare diagnosticului copilului. Iată câteva exemple:
• szulo -gyermek harmoniaja
• Parinti invingatori
• sindrom down grup
• Copii cu nevoi speciale
• Clubul Persoanelor cu dizabilitati

Solicitarea celor mai importante beneficii
În România, familiile care cresc copii cu dizabilități pot beneficia de următoarele beneficii sociale în funcţie de gradul de dizabilitate al copilului:
• alocaţie de stat în condiţiile şi în cuantumul prevăzut de lege majorat cu 100% (grad grav, accentuat şi mediu)
• buget personal complementar lunar, indiferent de venituri - (grad grav, accentuat
şi mediu)
• îndemnizaţie pentru însoţitor sau asistent personal - (grad grav şi accentuat)
• reduceri de călătorie pentru mijloace de transport, tichete de parcare gratuitate,
alte facilităţi fiscale, sprijin în procurarea unor mijloace medicale, a unor bilete de
tratament şi de tabără.
Persoanele cu dizabilități au acces liber şi egal la orice formă de educaţie, indiferent
de vârstă, în conformitate cu tipul, gradul de handicap şi nevoile educaţionale ale
acestora. Evaluarea nevoilor educaţionale şi asigurarea asistenţei corespunzătoare
este asigurată de către Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională.
Despre acestea aici poţi găsi informaţii:
• www.mmuncii.ro - Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
• mmanpis.ro/beneficii-sociale - Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială
• anpd.gov.ro/web - Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi
• www.copii.ro – Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie
• fcndr.ro - Consiliul Național al Dizabilității din România
• www.cjraesm.ro - Centrul Judeţea de Resurse şi Asistenţă Educaţională

Viaţa noastră nu
înseamnă întârzieri
ale dezvoltării,
predicţii înfricoşătoare
sau probleme de
sănătate, ci momentele
mărunte ale fiecărei
zile: dragoste, bucurie,
pur şi simplu viaţa
trăită.
Deanna J. Smith

Ce viitor are?
Ritmul de dezvoltare al copiilor cu dezvoltare atipică diferă de la caz la caz: sunt copii a căror
dezvoltare diferă puțin de a copiilor tipici, al altora însă în anumite domenii poate fi mult mai
lent. Ritmul de dezvoltare nu în toate domeniile se abate identic de la dezvoltarea tipică: este
posibil ca un copil cu dezvoltare lentă în motricitate, să aibă o dezvoltare a limbajului mai
rapidă, în timp ce la un alt copil s-ar putea să fie chiar invers. Cu toate acestea, dezvoltarea
este una continuă - și ea nu se termină odată cu copilăria. Cel mai important lucru este de a
trece de pe o treaptă pe alta, şi nu momentul când se va întâmpla acest lucru.
Copiii cu o dezvoltare atipică au dreptul legal la interveţie timpurie şi la orice formă de educaţie, la fel ca şi copiii cu dezvoltare tipică: pot frecventa creşa, este obligatorie acceptarea lor
în grădiniţe, în şcoli, îşi pot continua studiile şi pot să se angajeze în muncă. Copiii cu cerinţe
educaţionale speciale şi o parte dintre copiii cu dizabilități pot frecventa şcoala împreună cu
copiii din învăţământul de masă, alţii învaţă în şcoli speciale. Copiii cu handicap multiplu pot
participa la activităţi de intervenţie terapeutică, iar copiii care nu se pot deplasa beneficiază
de şcolarizare la domiciliu. Dacă în cazul persoanelor cu dizabilități punem accentul pe capacităţile existente şi nu pe cele deficitare, atunci nu numai în învăţământ dar şi pe piaţa muncii
li se deschid perspective.
• www.edu.ro - Ministerul Educaţiei Naţionale
• www.anofm.ro - Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă

În legătură cu un copil cu dezvoltare atipică ne interesează foarte mult ce soartă îl așteaptă,
ce posibilități va avea. Am auzit deja atât de multe lucruri negative, și până când toate acestea nu au fost vitale, nu le-am cercetat dacă sunt adevărate sau false. Dar chiar dacă am afla
la ce anume ne putem aștepta în cazul abaterii de dezvoltare dată, de obicei nu este posibil
să aflăm dacă copilul nostru face parte din această majoritate „generală“ sau nu. Viața unui
copil se poate îndrepta în foate multe direcții în funcție de ceea ce a adus cu el în pachetul
său genetic, în ce stare de sănătate se află și modul în care i se tratează alte boli, la ce efecte
ale mediului este supus, cu ce aşteptări se confruntă, ce oportunități i se oferă.
Nu există nici un glob de cristal, în care dacă am privi, ne-am putea vedea viitorul. Dar chiar
dacă ar fi şi cu toţii am privi în el, nici atunci nu e sigur că am înţelege ceea ce vedem. Deoarece nu numai că noi nu știm ce va fi din copilul nostru, dar nici ce va fi din noi. Un singur lucru
este sigur, că ne vom schimba. Vom gândi complet diferit despre ceea ce înseamnă acea
„viață împlinită“, care acum ne apare în atâtea gânduri îngrijorătoare. Vom gândi altfel despre
diagnosticul copilului nostru (și ne vom gândi la asta mult mai puțin decât credem noi acum),
vom gândi altfel despre relațiile umane, despre dragoste, despre fericire.
Să pornim pe un drum nou nu este niciodată uşor, dar aceste drumuri ne rezervă cele mai
multe descoperiri. N-ai idee cu câte familii fericite, cu câţi părinţi puternici şi care te susţin
te vei întâlni pe acest drum. Până într-o zi, când şi tu vei face parte din cei care salută noii
călători zâmbind.
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