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Witajcie
… w polskiej edycji gazetki UPS for Downs. Wszystkim
…
rodzinom, w ktorych jest kto! kochany z zespolem Downa
chcemy zapewni" dostep do wa#nych dla Was informacji.
Prosimy, dajcie nam zna" co my!licie!
Mo#ecie dzieli" si$ z nami informacjami i
sugestiami przez telefon lub e-mailem. Osoba,
która odbierze telefon, lub odpisze
najprawdopodobniej nie bedzie mówi%a po polsku.
Jednak zapewniamy, #e Wasza wadomo!" zostanie
przet%umaczona, a odpowiedzi na pytania
przes%ane tak szybko, jak to bedzie mo#liwe.
Prosimy o kontakt pod telefonem 847-895-2100
lub adresem info@upsfordowns.org.
Równocze!nie chcemy Was powiadomi", #e przy
odrobinie szcz$!cia i je!li zostaniemy uprzedzeni
odpowiednio wcze!niej bedziemy
prawdopodobnie mogli zapewni" t%umacza na
wi$kszo!ci naszych spotka&. Mamy s%uchawki i
odpowiedni sprz$t do dyskretnego tlumaczenia
“na #ywo”.
Wszyscy musimy dowiedzie" si$ i nauczy" tych samych rzeczy; wszyscy dzielimy te
same problemy dotycz'ce naszych dzieci, bez wzgl$du na j$zyk jakim mówimy.

Nasze przes!anie
UPS for Downs to
organizacja rodziców.
Jest to organizacja nie
dochodowa oferuj!ca
wsparcie, edukacj" oraz
zach"te do dzia#ania
rodzicom, rodzinom i
wszystkim tym, którzy
kochaj! i troszcz! si" o
osoby z zespo#em
Downa.
Inspirujemy akceptacj"
srodowiskow! dziel!c sie
z innymi obecno$ci!,
potencja#em
i zdolno$ciami osób z
zespo#em Downa.

Rzecznictwo i efektywne IEP. Spotkanie ze Stycznia 2010
Catherine Whitcher, M.Ed z Precision Education,
mówi!a do pe!nej sali na temat rzecznictwa i
efektywnego Indywidualnego Planu Nauczania
(IEP). Pani Whitcher, która jest kwalifikowanym
konsultantem nauczania specjalnego i uczestniczy w
spotkaniach w skali ca!ego kraju, rozpocz"!a swoje
wystapienie od stwierdzenia, #e istnieje wiele
sposobów podej$cia do rzecznictwa. Jej styl to styl
biznesowy. Stwierdzi!a, #e rzecznictwo to ani nie
zabawa w przyjació! ani walka. Prosi!a, #eby$my
wyobrazili sobie rzecznictwo naszych dzieci jako
zlecenie biznesowe. Zlecenie to nasze dziecko, a
data oddania zlecenia – wiek 22 lata. Wszyscy
zaanga#owani wykonuj% cz"$& zlecenia. Czego
potrzebujemy, #eby porozumie& si" z naszymi
partnerami i osi%gn%& cel? Jak po!%czy& nasze
cz"$ci sk!adowe w jedn% ca!o$&? Jak nimi
pokierowac, zeby pokierowa&, #eby osi%gn%&
upragniony cel?
Pani Witcher podzieli!a si" z nami fragmentami
swojego jednodniowego seminarium na ten temat.
Omówi!a 4 z po$ród 7 elementów strategii
odnoszenia sukcesu w nauczaniu specjalnym
(mozna znale'& na jej stronie
www.precisioneducation.com). Wszyscy bierzemy
udzia! w spotkaniach IEP i jeste$my cz!onkami
zespo!u. Pani Whitcher postawi!a przed nami
wyzwanie: zmiana naszej roli w zespole i podj"cie
dzia!ania od zaraz.
1. Odpowiedzialno!". Zorientuj sie gdzie jeste$
TERAZ i skoncentruj na tym, gdzie CHCIA(ABY)
BY*. Przesz!o$& nie zawsze jest istotna. Dzisiejsze
IEP i planowanie na przysz!o$& nie odnosi sie do
przesz!o$ci.
2. Stworzenie sobie celu w#asciwego dla Ciebie i
Twojego dziecka. Nale#y unika& porównywania
swojego IEP z innymi, wymagania tego samego dla

siebie. Nie pod%#aj $ladem innych. Zbierz
informacje o tym, co potrzebne jest Twojemu
dziecku I podejmij wlasn% decyzj". Stwórz drog" do
sukcesu dla Twojego dziecka. Popatrz naprzód, na
#ycie w wieku 22 lat tak, #eby wiedzie&, jaki jest
Twój ko+cowy cel i oczekiwania. Nie jest mo#liwe
stworzenie satysfakcjonuj%cego planu IEP jesli nie
wiesz, czego oczekujesz.
3. Plan na sukces. Dowiedz sie z kim powinna$
rozmawia& i co musisz zrobic. Ustal swoje
podej$cie i podejmij zgodne z nim kroki. Pomy$l:
Co zrobisz w ciagu nastepnych 30 dni, zeby
zmieni& przysz!o$& swojego dziecka.
4. Przemy!l odpowiedni$ strategi%. Wspólpraca
zespo!owa jest kluczowa dla udanego planu IEP.
Ka#dy cz!onek zespo!u IEP musi jasno zrozumie&
krótko- i dlugoterminowe cele edukacyjne Twojego
dziecka.
Ka#dy cel IEP ma sposób mierzenia sukcesu: ilo$&
prób, tabelki, zapis obserwacji, testy, przebieg
pracy, oceny post"pów w przerabianym materiale,
itd. Czy wiesz, jak oceniana jest droga do ka#dego
z celów i czy s% one osi%gane? Czy otrzymujesz
regularnie dane na ten temat? Czy wszyscy
cz!onkowie zespo!u IEP sa informowani o celach i
post"pach Twojego dziecka?
My!lenie naprzód:
Wybierz 5 punktów. ,eby by& dobrym
rzecznikiem musisz wiedzie& co promujesz. Pomy$l
w tym momencie o celach Twojej rodziny To Twoje
zadanie na dzisiaj. Twoj priorytet. Nast"pnie zacznij
regularne rozmowy z Twoim zespo!em o tym, na
czym nale#y si" skoncentrowa&. Z aktualnego IEP
Twojego dziecka wybierz 5 punktów
Ci'g dalszy na stronie. 3
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najwa#niejszych dla Ciebie i w ciagu nast"pnych 30
dni porozmawiaj o nich z cz!onkami Twojego
zespo!u.
Upewnij si%, &e obecne IEP jest u&yteczne. Nie
s% konieczne kolejne spotkania zespolu IEP,
przepisywanie planu czy robienie wielkich w nim
zmian. Upewnij si" przy nastepnym IEP, #e wpisane
do niego jest dzielenie si" informacjami (Pamietaj:
jesli cos nie jest zapisane to tak, jakby nie mia!o
miejsca). Rzecznictwo dla dziecka to nie zmiany
dokumentu IEP; to przede wszytkim
dokumentowanie co dzieje si" z dzieckiem.
Zawsze zaczynaj od dolu hierarchii . Jak w
ka#dym biznesie, i tutaj jest pewna hierarchia.
Najpierw rozmawiaj z nauczycielem. Uzupe!nij
pisemn% z nim korespondencj". Dopiero potem,
je$li trzeba, id' do wy#szej instancji. Tak samo
postepuj z terapeutami.
Zbieraj dane o tym, co sie dzieje: patrz na cele, a
nie na wyniki dziecka w chwili obecnej.
Tzw. PLOP (present levels of performance – wyniki
dziecka w chwili obecnej) mowi, jak dziecko
funkcjonowalo, kiedy cele by!y ustalane.
Przyjrzyj sie, jak cele s$ mierzone (np. 3/5 prob).
Ka#dy z punktów IEP powinien mie& stosown%
miar": list" kontroln%, arkusz danych. Je$li cel nie
jest konkretny, nie mo#e by& zmierzony. Je$li nie
jest wymierny nie jest celem.
Analizowanie danych. Ró#ne miary podaj% ró#ne
informacje. Nam potrzebne s% dane, jak dziecko si"
rozwija w porównaniu z wynikami w przesz!o$ci.
Pani Witcher uwa#a, #e standardowe testy, jak np.
ISATS nie mówi% wiele o indywidualnym rozwoju
dziecka. Z kolei standardowe testy stosowane co
trzy lata w ewaluacji potrzeb nauczania specjalnego
dziecka mog% da& lepsz% orientacj" szczególnie,
je$li porówna si" je z testami z przeszlosci. W
niektórych okr"gach szkolnych u#ywane s% testy
MAP. Program MAP uwzgl"dnia pewne
indywidualne mo#liwo$ci dziecka i mo#e da& wiecej
informacji na temat tego, jak dziecko funkcjonuje.
AIMSweb to skomputeryzowany sposób oceny
podobny nieco do MAP, ale mniej indywidualny.
Pani Witcher poleca cele IEP I CBM (Curriculum
Based Measurments) jako najbardziej miarodajne
dla rodziców. Testy CBM to te ogólne testy, które
sprawdzaj% konkretny temat, jaki dziecko przerabia
pod wzgl"dem pisowni, rozumienia (?) itp. Je$li
dziecko jest w klasie powszechnej, przyjrzyj si"
zmianom zachodz%cym w miar" przechodzenia do
starszych klas, a nie koncentruj si" na
porównywaniu wyników dziecka w stosunku do
reszty dzieci. W miar" zmian i przystosowa+
zachodz%cych w klasie nale#y obserwowa& czy
dziecko uczy si" gorzej, tak samo czy lepiej. Jakie
byly oceny dziecka z nauk $cis!ych w pierwszej,
drugiej i trzeciej klasie? Czy mozesz powiedzie&
ogólnie, #e “jest uczniem czwórkowym”??

Je!li chcesz przyglada" si% wszystkiemu nie
b%dziesz w stanie oceni" niczego. Pamietajac o
swoich 5 najwa#niejszych punktach zastanów si":
czy moje dziecko robi post"py?
Koniecznie zbieraj dane z róznych okresów.
Dane z okresu dwóch tygodni przed spotkaniem
nigdy nie b"d% dok!adnym obrazem post"pu
Twojego dziecka. Zbieraj dane regularnie, z
dlu#szych okresów. Popatrz na raporty i zadaj
sobie pytania:
Kto napisa# raport? Powinna to by& osoba
pracuj%ca z dzieckiem, a nie prze!o#ony. Co
kwalifikuje te osobe do obserwacji mojego dziecka
i przedstawienia o nim rapotu?
O czym jest ten raport? Jaki jest cel tego raportu?
Jakie istotne dane zawiera? Zawsze pro$ o
informacje na d!ugo przed spotkaniami. Przejrzyj
informacje i przygotuj si" do dyskusji o nich. ,eby
wi"cej czasu pozosta!o na dyskusj" na spotkaniu
IEP mo#esz zgodzi& sie na odczytanie
streszczenia raportu.
Kiedy raport zosta# napisany? Czy w tym czasie
zachodzi!y jakie$ wa#ne wydarzenia? Czy dziecko
by!o chore? Czy rodzina sie przeprowadza!a? Czy
zmar! kto$ bliski? Czy mia!y miejsce inne osobiste
zdarzenia? Czy dziecko by!o “sob%” w tym czasie?
Gdzie raport zosta# sporz$dzony? Czy by!o to w
normalnym otoczeniu, wsród grupy dzieci? Czy
testowanie przebiega!o indywidualnie i w osobnym
pomieszczeniu? ,ycie nie toczy si" “w osobnym
pomieszczeniu.” Jak radzi sobie dziecko w
otaczaj%cej rzeczywisto$ci? Po 22 roku #ycia $wiat
wokól dziecka jest realny.
Po co raport zosta# napisany? Po co prosilismy
o specjaln% pomoc w ewaluacji tego aspektu
dziecka? Jak odnosi sie to do naszych g!ównych
celów?
Stwórz atmosfer% wspólpracy ze swoim
zespo#em, która pozwoli na otwart$ i szczer$
dyskusj%. Zaoferuj nauczycielowi: “je$li moje
dziecko gdzie$ sie pogubi, prosz" da& mi zna&.”
Nauczycielowi jest zawsze niezr"cznie – ze
wzgledu na niewiadom% reakcj" rodziców poinformowa& ich, #e dziecko sobie nie radzi czy
cofa si". Zapewnij zespól, #e jeste$ w nim, aby
pracowa& razem nad problemami. Wspólpracuj
szczegolnie $ci$le z osobami w zespole, które
pracuj% bezpo$rednio z Twoim dzieckiem. Taka
relacja owocuje osiagni"ciami.
Pani Witcher opracowala 22 punktow! list" kontroln!
IEP, która ma pomóc w stworzeniu w#asciwego
podej$cia zespo#u i udanego “bizness-planu.” Te i inne
pomocne wyznaczniki mo%na znale&' na stronie Pani
Witcher. Jej celem jest nauczenie rodziców, jak
promowa' swoje dziecko (www.precisioneducation.com
lub telefon 815-302-1273).
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ABC dbania o z$by. Spotkanie z listopada 2009.
Na listopadowym spotkaniu UPS for Downs
go$ciem by!a Dr. Nicole Hill-Cordell, dentysta
dzieci"cy, która ma wsród swoich pacjentów
prawie 50 dzieci z zespo!em Downa. Doctor
Hill-Cordell fascynuj%co przedstawi!a kwestie
dentystyczne, których mo#emy si" spodziewa&
u naszych dzieci z zespo!em Downa w ró#nych
okresach ich #ycia. Dowiedzieli$my si" równie#
wielu podstawowych rzeczy o higienie z"bów,
które odnosz% si" do nas wszystkich i
przypomniano nam dlaczego dbanie o zeby jest
takie wa#ne.
Najwa#niejsz% nauka wyniesion% z tego
spotkania by!o to, #e dzieci nale#y zabiera& do
dentysty wcze$nie i cz"sto! Dr. Hill-Cordell
uwa#a, #e dziecko powinno pojawi& si" u
dentysty oko!o pierwszego roku #ycia i powinno
by& poddane ewaluacji. Co 6 miesi"cy powinny
mie& czyszczone z"by (czasem co trzy, jesli
zagnie'dzi!a sie choroba periodontalna).
Najlepszym wyborem dla dziecka b"dzie
dentysta dzieci"cy poniewa# przechodzi on
szkolenie jak odnosi& si" do
dzieci specjalnej troski i jak
sprawi&, by czu!y si" dobrze
w gabinecie podczas
zabiegów.
Jednym z powodów dla
którego tak wa#ne s% cz"ste
wizyty u dentysty jest
zapobieganie ubytkom w
z"bach. Interesuj%ce jest, #e
dzieci z zespo!em Downa
maj% mniejsze
prawdopodobie+stwo takich
ubytków ni# reszta populacji. Jednak#e ubytki w
z"bach to OGROMNY powód do niepokoju –
s% najbardziej powszechn% dolegliwo$ci%
dzieci"c% – ma je 40% dzieci osi%gajacych wiek
przedszkolny. Co mo#emy zrobi&, #eby
zmniejszy& szanse naszych dzieci na “dziury” w
z"bach? Troch" wiecej ni# mycie i flosowanie.
Ubytek to poprostu bakteryjny stan zapalny
z"ba. Czego wiekszo$& z nas, uczestników
spotkania, nie wiedzia!a to to i# bakterie owe
rozwijaj% sie we wczesnym dzieci+stwie
(szczególnie w pierwszych dwóch latach #ycia)

i #e s% cz"sto przenoszone na niemowl"ta
przez rodziców. Wobec tego nasza w!asna
higiena jamy ustnej jest równie wa#na, jak
redukcja bakterii u naszych dzieci.to get
Fluor to kolejny wa#ny czynnik walki z
ubytkami: w wodzie pitnej wspomaga rozwój
z"bów sta!ych podczas, kiedy w pascie do
z"bów pomaga wzmocni& z"by mleczne.
Dowiedzieli$my si" jednak te#, jak wa#ne jest
ograniczenie ilo$ci fluoru, który nasze dzieci
po!ykaj%! Zbyt wiele tego pierwiastka powoduje
d!ugotrwa!e przebarwienia z"bów sta!ych.
Zdarza si", #e dzieci “przedawkowuj%” fluor
po!ykaj%c zawieraj%c% go past" (dlatego tak
wa#ne jest zaczynanie od pasty “treningowej”
dopóki nie naucz% si" jej wypluwa& i tylko w
ma!ych kroplach, wielko$ci ziarnka grochu).
Czasem te# woda z fluorem – tak, jak
butelkowana woda dla niemowl%t – zostaje
dodana do pokarmu dla niemowl%t, który
cz"sto ju# zawiera fluor
Dowiedzieli$my si", jak wa#ne
jest zachowanie przyjaznej
z"bom diety, która
utrzymywa!aby poziom kwasu
w ustach na w!asciwym
poziomie. Kwas powoduje
ubytek wapna w z"bach. Soki i
napoje gazowane, a tak#e
cz"ste jedzenie podwy#szaj%
kwasowo$& w jamie ustnej. Dr.
Hill-Cordell wyja$ni!a nam, ze
JEDYNE napoje zdrowe dla
naszych z"bów to woda i
mleko. Niektóre zdrowe dla
z"bów przek%ski (snacks) to sery, orzechy,
czekolada, jogurt i pra#ona kukurydza.
Niezdrowe s% rodzaje przek%sek klej%cych si%
do z"bów, lub zostaj%cych miedzy nimi takie,
jak: przek%ski owocowe (fruit snacks), batony z
platków $niadaniowych (granola bars), precle i
paluszki, krakersy z!ote rybki (goldfish),
rodzynki i jasne pieczywo. Dr. Hill-Cordell
zaznaczy!a rownie#, #e niektóre leki mog%
mie& wplyw na z"by, wobec czego dzieci
zawsze powinny wyp!uka& usta wod% po
za#yciu lekarstw.
Ci'g dalszy na stronie 5
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Co zrobi&, je$li ubytki w z"bach ju# si" zacz"!y?
Uczestnicy zebrania dyskutowali o ró#nych metodach podej$cia
dentystów do dzieci, które nie chc% podda& si" zabiegom. Dr.
Hill-Cordell wymieni!a 4 podstawowe metody uspokajania dzieci
podczas zabiegów. Po pierwsze: #eby dziecko poczu!o si"
bezpieczniej, dentysta powinien powiedzie&, co bedzie robi!,
pokaza&, a potem dopiero przystapi& do swoich czynno$ci (“tellshow-do” approach). Je$li to nie pomo#e, mo#na zastosowa&
tlenek azotawy, tzw. gaz rozweselaj%cy. Znieczulenie jamy
ustnej przez podanie p!ynu znieczulajacego jest kolejn%
mo#liwo$ci%. Nie wp!ywa na pacjenta usypiaj%co, ale bardzo go
relaksuje. W ko+cu, je$li powy#sze metody nie skutkuja, mo#e
by& wymagane znieczulenie ogólne cz"sto podawane na
sali operacyjnej szpitala.
Kiedy nasze dzieci stan% si" nastolatkami powinni$my
obserwowa& czy nie pojawi sie choroba periodontalna, czyli
choroba dzi%se!, bardzo powszechna u osób z zespo!em
Downa. We wczesnej fazie choroba mo#e si" ujawni& w postaci
gingivitis powodujac jasnoczerwone napuchni"te dzi%s!a. Je$li
zachodzi podejrzenie gingivitis ogromnie wa#ne jest pój$cie z
dzieckiem do dentysty na leczenie. Pozostawiona bez leczenia,
choroba moze przerodzi& si" w periodontitis, przy którym ko$ci
utrzymuj%ce z"by zaczn% si" !ama&. Bez tych ko$ci wypadaj%
z"by. Mimo, ze choroba periodontalna jest powszechna u osób
z zespo!em Downa, !atwo jej zapobiec odpowiedni% hygien%
jamy ustnej i opiek% dentystyczn%.
Na koniec omawiali$my niektóre anomalia uz"bienia majace
wp!yw na szerokie u$miechy naszych dzieci: braki w uz"bieniu,
nieregularn%
budow" zebów
oraz problemy ze
zgryzem
(malocclusion).
Wiele z tych
powszechnych
nieprawidlowo$ci
mo#e by&
poprawionych
przez dobrego
ortodont" (nawet
Tom Cruise nie
ma przedniego z"ba!). Podczas, gdy wielu 14 latków z
zespo!em Downa miewa jeszcze z"by mleczne, wa#na jest
wizyta u dobrego ortodonty ju# du#o wcze$niej tak, #eby
zaradzi& problemom zanim jama ustna przestanie rosna&.
Specjali$ci z kliniki ortodontycznej Musich & Busch, która leczy wielu
pacjentów z zespo#em Downa, bed! obecni na naszym spotkaniu 22
kwietnia, w czwartek. Zapiszcie w kalendarzu!

Pomoc
Informacja
Spo!eczno"#
UPS for Downs posiada
male biuro w
Schaumburg, Illinois,
gdzie zajmujemy si"
codziennymi sprawami
organizacji. Robimy to w
pe#ni woluntarystycznie
przy pomocy oddanych
ochotników i rodziców
takich, jak Wy.
Ch"tnie przyjmiemy
ka%dy pomys# na to, jak
sprawi&, by nasza
organizacja sta#a si"
bardziej znacz!ca dla
Was i Waszej rodziny.

Kontakt:

UPS for DownS
1070 South Roselle Road
Schaumburg, IL 60193
www.upsfordowns.org
info@upsfordowns.org
Telefon:
847-895-2100
Faks:
847-895-3254
5

Nie straszna nam toaleta. Nauka korzystania z ubikacji.
Spotkanie z pa(dziernika
(“To Ty jeste$ odpowiedzialny za siku i kup"
zrobione do toalety. S!uchaj swojego cia!a”). Taka
jest mantra Wendy Sweeney, wykwalifikowanej
piel"gniarki i dyrektora Booty Camp.
Przy pe!nej sali na pa'dziernikowym zebraniu,
Wendy w bardzo odkrywczy i zabawny sposób
przedstawi!a swój program Booty Camp nauki
korzystania z ubikacji. Uczestnicy dowiedzieli si",
na czym polega program i zadawali mnóstwo
pyta+ dotycz%cych ich indywidualnych sytuacji.
Dowiedzieli si" równie#, #e Wendy ma ogromne
do$wiadczenie w uczeniu dzieci specjalnej troski,
jak korzystac z ubikacji. Program Booty Camp
opiera si" na zasadzie, #e dzieci musz% wiedzie&,
i# to do nich nale#y dbanie o to, #eby bielizna
by!a sucha i czysta, #e to rodzice musz% nauczy&
dzieci co robi&, i #e to rodzice musz% pomóc
dzieciom pomóc samym sobie. Booty Camp
wymaga zaanga#owania czasowo i finansowo
(pieciuset dolarów), ale dla rodziców, którzy
bezskutecznie próbowali nauczy& dzieci
korzystania z ubikacji mo#e okaza& si" bezcenny.
Booty Camp zaczyna si" od lekcji w domu
Wendy, a dok!adniej w cz"$ci jej kuchni. Przez
pi"& godzin grupa do pi"ciorga dzieci, w tym
zwykle kilkoro specjalnej troski, pije sok i chodzi
w bieli'nie s!uchaj%c “mowy toaletowej” do
rodziców. “ czujesz, ze Twoje majtki s% suche?
Dobrze, bo to do Ciebie nale#y, #eby by!y.”
“Dobrze si" spisujesz z suchymi majtkami.”
Powiniene$ by& taki z siebie dumny, ze masz
suche majtki.” “Wiem, #e s!uchasz swojego cia!a,
bo Twoje majtki s% suche.”

Wendy nigdy nie pyta “czy chce Ci si" siku?”
2009

Zamiast tego, Booty Camp uczy dzieci jasno i prosto
czego si" od nich oczekuje: “Je$li chce Ci si" siusiu,
id' do ubikacji, zdejmij majtki i sikaj do toalety.” Je$li
si" to uda, dziecko otrzymuje nagrod" zale#n% od
tego, co dane dziecko motywuje.
Wendy jest zadowolona, kiedy podczas lekcji zdarzy
sie nieunikniony wypadek, bo to doskona!a okazja
do nauki (prosi rodziców o przyniesienie ze sob%15
par majtek!). Zamiast mówi& dzieciom, #e to nie
szkodzi, #e zdarzy! im si" wypadek, Wendy mówi
spokojnym g!osem: “W Twoich majtkach jest kupa.
To jest niedopuszczalne i nie b"dziemy tego
tolerowa&.” Nast"pnie do dziecka nale#y – z
odpowiedni% pomoc% – posprz%tanie po sobie.
Kiedy sko+czy si" cz"$& programu u Wendy w
domu, wtedy zaczyna si" prawdziwa zabawa!
Rodzice musz% przeznaczy& od trzech dni wolnego
czasu (dla typowo rozwijaj%cych si" dzieci) do
dwóch tygodni (dla dzieci specjalnej troski) na
wdra#anie metod Booty Camp w domu. Podczas,
kiedy dwa tygodnie wydaj% si" zniech"caj%co d!ugim
wk!adem czasu, ”mo#na sp"dzi& dwa tygodnie, a
mo#na dwa lata uczy& dziecko korzystania z
toalety,” jak zauwa#y! jeden z uczestników
spotkania. Przez pierwsze kilka dni rodzice sp"dzaja
do 12 godzin dziennie w jednym z pomieszcze+ w
domu (zwykle w kuchni) przygotowuj%c miejsce do
&wicze+ i ca!y czas powtarzaj%c ”mow" toaletow%,”
której nauczyli si" u Wendy w domu. 10 do 20 razy
w ciagu dnia rozmawiaj% z Wendy, aby otrzymywa&
porady co do nadarzajacych si" trudno$ci. Kiedy
dzieciom uda si" u#y& toalety poprawnie, wtedy im
wolno zadzwoni& do Pani Wendy!
Kiedy Twoje dziecko jest gotowe na program w
rodzaju Booty Camp? Wendy przyjmuje dzieci, kiedy
maj% przynajmniej 2.5 roku, mog% utrzyma& mocz
przez co najmniej godzin" i rozumiej% proste
wskazówki (np. ”id', przynie$ chusteczk" do
wytarcia”). Jednak równie wa#na, jak gotowo$&
dziecka jest gotowo$& rodziców. Wendy sprawdza
naprzód czy jej klienci-rodzice s% przygotowani na
po$wiecenie czasu i pracy i czy b"d% konsekwentni,
bo nie chce, #eby dzieci byly skazane od pocz%tku
na niepowodzenie.
My$licie, #e jeste$cie gotowi? Macie pytania co do
programu? Mo#ecie zadzwoni& do Wendy pod
numer 630-762-9612, lub odwiedzi& jej stron"
www.bootycampmom.com.
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Zaznaczcie w kalendarzu spotkania UPS for DownS
KAWA DLA RODZICOW I ZABAWA DLA DZIECI
Miejsce: First United Methodist Church
2903 E. Euclid Avenue, Arlington Heights
Czas:
12:30 p.m. – 2 p.m.
Koszt:
Bezp%atne
Data:
)roda, Maj 5, 2010
)roda, Czerwiec 2, 2010
SPOTKANIA MIESI!CZNE:
Miejsce: Board Room (2gie Pi$tro), Schaumburg Township Bldg.
One Illinois Boulevard, Hoffman Estates
Czas:
7:00 p.m. – 9:30 p.m.
Koszt:
Bezp%atne
Data:
Czwartek, Kwiecie& 22, 2010 – Leczenie ortodontyczne
Czwartek, Maj 27, 2010 – Dziadkowie / Poszerzona Rodzina
Czwartek, Czerwiec 24, 2010 – Spotkanie Doroczne
WOLNY WIECZÓR DLA RODZICÓW
Aby si$ zg%osi" na który! z wieczorów, lub po wiecej informacji nale#y
skontaktowa" si$ ze Stephanie pod 847-891-3224 lub
sneri@upsfordowns.org
Sobota, Maj 22, 2010 – Scotch Doubles - Wieczór Kr$gli
Sobota, Lipiec 24, 2010
WIECZÓR KR!GLI SCOTCH DOUBLES:
Sobota, Maj 22, 2010 od 5 p.m. – 9 p.m. Potrzebna rejestracja przed 15
majem na http://scotchdoubles2010.eventbrite.com/
$60 za par!, zawiera 3 parte kr$gli i bufet z kolacj'
KLUB SPACEROWY I KLUB OGRODNICZY:
W ka#dy poniedzia%ek o 7 wieczorem, poczynaj'c od czerwca, spotykamy
si$ przy Dick Pond Athletics 927 S. Roselle Road, Schaumburg. Przyjd( z
rodzin' i zrób sobie zdrowy jednomilowy spacer do o!rodka UPS for
Downs, gdzie czekaj' ciekawe zaj$cia i gdzie zajmujemy si$ ogrodkiem.
Darmowe.
RODZINNE P"YWANIE:
Data:
Sobota, Lipiec 10, 2010
Czas:
6 p.m. – 9 p.m.
Miejsce:
Schaumburg Water Works
Koszt:
Bezp%atne
RSVP:
847-895-2100 lub mzambito@upsfordowns.org
TIMBERLY - RODZINNA “UCIECZKA”/wyjazd do East Troy w
Wisconsin:
Pi'tek, Wrzesie& 10 – Niedziela, Wrzesie& 12
Rejestracja ko&czy si$ 1-go Czerwca, 2010. Po szczegó%y (koszt, zaj$cia,
dojazd) zobacz: http://2010familyretreat.eventbrite.com/

Dzia!alno"#
Kawa dla rodziców i zabawa
dla dzieci: Nieformalne
zebranie dla rodziców dzieci w
dowolnym wieku. Dzieci i
rodze&stwo mile widziane.
Pomoc do opieki nad dzie"mi
dost$pna. Darmowe.
kersemeier@sbcglobal.net
847-788-1138
Zanim b$dziemy nastolatkami:
Dla dzieci w wieku od 8 do 12
lat (klasa 3 do 6) i rodze&stwo
w tym samym wieku. Rodzice
obecni. Koszt zazwyczaj $5 od
dziecka.
juliecostigan@sbcglobal.net
847-359-0543
My nastolatki:
Nastolatki w wieku od 12 do 18
lat i rodze&stwo w tym samym
wieku, które chcia%oby pomóc.
Rodzice mog' by" obecni.
Koszt zazwyczaj $5 od dziecka.
korlando@upsfordowns.org
630-483-6903
Wolny wieczór dla rodziców:
Wolny wieczór pozwala
rodzicom na nawi'zanie
kontaktu, przyja(ni, i na
nieformalne dyskusje o
problemach i troskach z innymi
rodzicami. Koszt ró#ny.
sneri@upsfordowns.org 847891-3224
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UPS for DownS
United Parent Support for Down Syndrome

Slownik definiuje ”wsparcie” (w jezyku angielskim) jako:
' podtrzymanie i pomoc
' pomoc i pocieszenie
' wspó#dzia#a& lub towarzyszy&
UPS for Downs oferuje to wszystko, ale i du%o wiecej ni%
wsparcie przez grup". Spotkasz rodziców, dzieci, rodze(stwo,
dalsz! rodzin" i tych wszystkich, którzy przeszli drog", na
której teraz Ty si" znajdujesz. Spotkasz ludzi, którzy przyjmuja
z radosci! wzbogacone i pi"kne %ycie, jakie oferowa& mo%e
zespó# Downa.
Mamy nadziej", %e rodziny skorzystaja ile si" da, zaoferuj! co
mog! i zrozumiej!, %e wsparcie to nie tylko to czego
potrzebujemy, ale i co mo%emy da& innym.

”Jako rodzice dzieci z
zespo!em Downa nie
wiedzieli"my czego nie
wiemy dopóki inny
rodzic, który ju# przez
to przeszed! nie pomóg!
nam odnale$% g!osu i
wypowiedzie% naszych
pyta&, tak #eby inni
je us!yszeli.”

UPS for Downs jest grup" woluntarystyczn" sk#adajac" si! z rodziców, cz#onków rodziny i innych osób. Gazetka jest wydawana przez
ochotników, nieprofesjonalnie. Informacje zawarte w niej nie powinny by$ traktowane jako obiektywne lub definitywne, ale jako
reprezentujace opinie i rozumienie osób zaanga%owanych w publikacje. Pragniemy zjednoczy$ zainteresowanych zespo#lem Downa
równocze&nie stwarzaj"c naszym rodzinom optymistyczne nastawienie i pogodne spojrzenie na przysz#o&$.

UPS for DownS
1070 S. Roselle Road
Schaumburg, IL 60193

