
MIEJSCE WAŻNE 
DLA DZIECI I OPIEKUNÓW

Pokój terapeutyczny w publicz-
nej instytucji kultury będzie peł-
nić ważną rolę dla dużej liczby osób, 
skupionej do tej pory tylko przy spe-
cjalnych ośrodkach albo zamknię-
tych w domowym zaciszu. Mowa 
tu o dzieciach z autyzmem, zespo-
łem Aspergera, ADHD itp., ale 
nie tylko. Miejsce stworzono tak-
że z myślą o ich opiekunach, któ-

rzy, jak wykazują badania, są naj-
bardziej zestresowanymi wśród ro-
dziców dzieci z niepełnosprawno-
ściami. Dlaczego? Ponieważ u dzie-
ci z wymienionymi schorzeniami 
choroby po prostu nie widać. Spo-
tykają się natomiast z dużym nie-
zrozumieniem społecznym, szcze-
gólnie wtedy, gdy dziecko w miej-
scach publicznych przekracza pew-
ne normy, a za jego zachowanie ob-
winiani są rodzice oraz bezstresowe 
wychowanie. Prawda jest znacznie 

bardziej skomplikowana i dla wielu 
niezrozumiała, a jednak jest to zja-
wisko powszechne, bo według da-
nych przekazanych przez terapeu-
tów 1 na 150 dzieci ma tego typu 
problemy. Przebywanie w miej-
scach publicznych jest dla nich bar-
dzo trudne, a mają do niego takie 
samo prawo, jak dzieci zdrowe i do-
rośli. Pokój terapeutyczny w takiej 
instytucji jak biblioteka daje więc 
dzieciom autystycznym możliwość 
rehabilitacji społecznej.

Pokój terapeutyczny 
w bibliotece dla dzieci 

o specjalnych potrzebach
W kaliskiej bibliotece powstał pierwszy w Polsce pokój terapeutyczny – miejsce wyjątkowe i ważne 

dla chorych dzieci i ich opiekunów. Jego zadaniem jest przede wszystkim rehabilitacja społeczna. 
Pokój został przystosowany w każdym detalu dzięki fachowym poradom terapeutów.
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Wyposażenie, kolorystyka
i wszystkie detale pełnią 

dodatkowe, terapeutyczne funkcje
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MIEJSCE WYJĄTKOWE 
I POTRZEBNE 

Z inicjatywą powstania tego wy-
jątkowego i potrzebnego miej-
sca jako pierwsza w kraju wy-
szła Miejska Biblioteka Publicz-
na im. Adama Asnyka w Kaliszu. 
Od 21 sierpnia 2018 roku w Filii 
nr 3 przy ul. Krótkiej, w centrum 
miasta, funkcjonuje pokój tera-
peutyczny dla dzieci ze specjalny-
mi potrzebami. Kaliska bibliote-
ka jako pierwsza w Polce udostęp-
niła w swoich murach miejsce do 
kreatywnego spędzenia wolne-
go czasu oraz chwili wypoczynku 
dla opiekunów i ich podopiecz-
nych. Dzięki temu nowatorskie-
mu pomysłowi biblioteka stała się 
miejscem specjalnym, z szerszą 
ofertą dostosowaną do większej, 
bo także wymagającej pewnych 
udogodnień, grupy odbiorców.

ODPOWIEDNI WYSTRÓJ

Na pierwszy rzut oka pokój wy-
daje się niewielki i przytulny, do-
stosowany do zabawy najmłod-
szych pod opieką ich rodziców. 
Jednak wyposażenie, kolorystyka 
i wszystkie detale pełnią dodat-
kowe funkcje. Pokój został zapro-
jektowany przez terapeutów, pra-
cujących z dziećmi ze specjalny-
mi potrzebami, i to właśnie z my-

ślą o tych najmłodszych powstało 
wyjątkowe miejsce w przestrzeni 
bibliotecznej.

W pokoju dominują stono-
wane barwy, miękka wykładzi-
na, a kolorów dodają jedynie 
elementy wyposażenia. Znaj-
dują się tutaj m.in. pomoce dy-
daktyczne, drewniane zabawki, 
książki dla najmłodszych, spe-
cjalistyczna literatura dla rodzi-
ców oraz ściana pomalowana 
farbą tablicową. Z myślą o ich 
rodzicach w pokoju umieszczo-
no dwa wygodne fotele, w któ-
rych będą mogli znaleźć chwilę 
odprężenia z książką ze zbiorów 
biblioteki. W tym czasie dzieć-
mi zajmą się terapeuci, wśród 
nich także bibliotekarze ze spe-
cjalnymi kwalifikacjami.

NIEOCENIONE WSPARCIE

W dniu uroczystego otwarcia po-
koju terapeutycznego nie zabra-
kło przedstawicieli władz miasta 
Kalisza na czele z prezydentem 
Grzegorzem Sapińskim. Miłym 
akcentem i jednocześnie symbo-
licznym wsparciem i wyrazem 
aprobaty dla projektu kaliskiej 
biblioteki były gratulacje, które 
płynęły na ręce dyrektora Adama 
Borowiaka, oraz prezenty w for-
mie drewnianych zabawek dla 
przyszłych podopiecznych.

Bezinteresowne wsparcie i po-
moc dla inicjatywy na etapie two-
rzenia zasługuje na słowa uzna-
nia. Należą się one m.in. kaliskie-
mu Wydawnictwu Martel s.c. oraz 
sklepowi Juniora.pl. s.c. z Lublina, 
które nieodpłatnie przekazały spe-
cjalistyczne książki i pomoce dy-
daktyczne, tak ważne do profesjo-
nalnego przeprowadzenia zajęć.

Partnerami projektu są: Wydział 
Pedagogiczno-Artystyczny w Kali-
szu Uniwersytetu im. Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu, Fundacja 
na rzecz Pomocy Dzieciom Nie-
pełnosprawnym „Nowa Nadzieja” 
oraz Stowarzyszenie Arteterapeu-
tów Polskich „Kajros”. Wsparcie 
tak ważnych i cenionych instytu-
cji gwarantuje profesjonalizm zajęć 
prowadzonych z dziećmi. Będą się 
tutaj odbywać cykliczne spotkania 
z zaproszonymi gośćmi, warsztaty, 
a rolę terapeutów będą pełnić tak-
że studenci Wydziału Pedagogicz-
no-Artystycznego w Kaliszu Uni-
wersytetu im. Adama Mickiewicza 
pod okiem wykładowców z Zakła-
du Arteterapii.

 
Systematyczna pomoc i wsparcie 
dla dzieci ze specjalnymi potrze-
bami poprzez umiejętne dostoso-
wanie miejsc ogólnie dostępnych 
zaprocentuje i pomoże im w do-
rosłym życiu. Taka właśnie jest 
idea powstania pierwszego w Pol-
sce pokoju terapeutycznego w bi-
bliotece publicznej.

ANNA KUBIAK
Miejska Biblioteka Publiczna 
im. Adama Asnyka w Kaliszu

Pokój terapeutyczny 
w takiej instytucji 

jak biblioteka 
daje dzieciom 
autystycznym 

możliwość rehabilitacji 
społecznej.

Miejsce do kreatywnego spędzenia 
wolnego czasu
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