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odwiedziny w Domu Pomocy Społecznej w Chełmnie  (9.04.2011 r.)

Nauką  życia  i  pokory  okazał  się  pobyt  uczestników  kwalifikacyjnego 
kursu z zakresu oligofrenopedagogiki (grupy: toruńska i włocławska) w Domu 
Pomocy Społecznej  w Chełmnie  prowadzony przez Siostry Miłosierdzia  św. 
Wincentego a Paulo. Wyjazd odbywał się w ramach praktyk zaplanowanych 
podczas kursu. 

Historia i teraźniejszość

Dom Pomocy społecznej powstał w 2005 roku z połączenia dwóch takich 
placówek.  Założony  w  1919  r.  był  w  różnych  kolejach  wojennych  losów 
sierocińcem. Obecnie jest placówką o trzech typach działalności, świadczącym 
usługi  na  rzecz  osób  w  podeszłym  wieku,  dorosłych  niepełnosprawnych 
intelektualnie  oraz  dzieci  i  młodzieży  niepełnosprawnej  intelektualnie. 
Przeznaczona jest dla osób przewlekle somatycznie chorych. Dzieci i młodzież 
przebywające  w  Domu  Pomocy  Społecznej  mają  zapewnioną  możliwość 
realizacji  obowiązku  szkolnego  poprzez  udział  w  dostosowanej  do  wieku  i 
niepełnosprawności  formie  zajęć  prowadzonych  przez  nauczycieli  ze 
Specjalnego ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

Refleksje i odczucia nauczycieli 

Dla  wielu  osób  wizytujących  Dom  Pomocy  Społecznej  był  to  rodzaj 
doświadczenia,  które  odciska  ślad  na  emocjach  i  uczuciach.  Doświadczenie 
określane było jako:  ciekawe, pouczające,  nowe, wspaniałe.  Kilku nauczycieli 
nazwali je nauką życia, nauką pokory. Przypomnieniem faktu, jacy my – ludzie 
jesteśmy mali i bezradni. Dla niektórych była to prawdziwie gorzka lekcja życia 
dla  innych  przeżycia,  których  doznali  podczas  odwiedzin,  pojawiły  się  jako 
zaskakujące  dla  nich  samych.  Przeżycia  były  określane  różnorodnie,  bardzo 
emocjonalnie:  ogromne,  wielkie,  pouczające,  wzruszające,  wstrząsające, 
niezapomniane.

Spotkanie  z  niepełnosprawnymi  intelektualnie  oraz  z  pracownikami 
placówki uświadomiło, jak wiele jest do zrobienia, do poznania, nauczenia się. 



To,  co  można  było  zobaczyć  w  pracy  z  dziećmi  i  młodzieżą  zaowocowało 
nowymi  pomysłami,  okazało  się  bardzo  inspirujące.  Nowe  metody  pracy, 
ciekawe  pomoce  pozwoliły  wzbogacić  wiedzę  na  temat  potrzeb  osób  z 
niepełnosprawnością  intelektualna  w  stopniu  głębokim.  Oprócz  zajęć 
manipulacyjnych i manualnych (plastyczne i techniczne), terapii relaksacyjnych i 
przyłóżkowych  nowością  było  zobaczenie  Sali  Doświadczenia  Światła 
„Snoezelen”. Zapoznanie się z ideą jej funkcjonowania i efektów jakie można 
osiągnąć poprzez korzystanie z jej funkcji, budziło podziw.

Niektórzy nauczyciele przyznali, że nie byliby w stanie podjąć się trudu 
pracy  w  tego  typu  ośrodku.  Pracę  w  nim  określili  jako  wyczerpującą 
emocjonalnie,  dlatego  uznanie  wyrażone  dla  pani  Kasi  J.  jako  świetnego 
rewalidatora zasługuje na szczególne podkreślenie.

Podsumowanie

Część  osób  uczestniczących  w   kursie  z  zakresu  oligofrenopedagogiki, 
podczas  wizyty  w  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Chełmnie,  skupiła  się  na 
poznaniu  nowych  metod  pracy  z  dziećmi  i  młodzieżą  o  niepełnosprawności 
intelektualnej  oraz  pomocy  dydaktycznych,  inna  skupiła  się  na  refleksji  nad 
naturą życia, losu, ludzką zależnością, współczuciem, pomocą dla tych, którzy 
bez  niej  nie  są  w  stanie  samodzielnie  funkcjonować,  dla  pozostałych 
uczestników wizyta była ogromnym przeżyciem, poruszeniem głębokich emocji.
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