Afazja, to słowo gości od pewnego czasu w mediach. Popularny aktor kina akcji poinformował, że kończy
karierę z powodu wykrycia u niego afazji.
Specyficznym rodzajem AFAZJI, którą rozpoznaje się u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym jest
AFAZJA ROZWOJOWA - prawidłowo określana, jako niedokształcenie mowy o typie afazji.
Niedokształcenie mowy o typie afazji to zaburzenie rozwoju językowego, które przejawia się w trudnościach
w nabywaniu języka, w rozumieniu i nadawaniu mowy. AFAZJA, to spektrum dysfunkcji mowy wynikających
z uszkodzeń na poziomie mózgu, o którym niewiele się mówi, pisze, edukuje. Dzieci afatyczne potrzebują
pomocy terapeutycznej, ale też odpowiednich warunków kształcenia.
AFAZJA, to w słowniku rodzica trudne słowo. Wynika to z faktu, że mało wiadomo o sposobach
usprawniania, pomocy dzieciom ich edukacji. Rodzice Afatyka często nie wiedzą, dokąd iść po pomoc - na
własną rękę poszukują różnych form wsparcia.
Jestem ojcem chłopca, lat 10, u którego zdiagnozowano afazję. Edukację szkolną rozpoczął w szkole
z oddziałami integracyjnymi. Niestety, ale system „powszechny” nie jest przygotowany i dostosowany do
nauczania dzieci z afazją. Specjalistycznych ośrodków jest bardzo mało, wiedza o właściwej edukacji
AFATYKA niewielka. Z tego, między innymi powodu, powstał pomysł na organizację maratonu rowerowego.
W dniach 29 maja - 4 czerwca 2022, jadę z synem z Helu do Świnoujścia. Ponad 400 kilometrów, 7 dni, 36
szkół. Naszym celem jest zwiększenie świadomości w zakresie AFAZJI DZIECIĘCEJ. Planujemy przekazać
do szkół, które znajdują się na trasie przejazdu, materiały edukacyjne i informacyjne na temat afazji. Poza
tym, w części szkół chcemy zorganizować spotkania z nauczycielami, aby opowiedzieć o problemach w
edukacji afatyków z punktu widzenia rodzica. Dodatkowo, wraz z fundacją „Jestem, rozumiem, mówię”
organizujemy zbiórkę środków na dzieci z afazją.
„Pedałujemy” z Fundacją „Jestem, rozumiem, mówię” oraz Stowarzyszeniem „Razem rozkodujmy afazję”.
Chcielibyśmy prosić o wsparcie zarówno w formie darowizn pieniężnych - przekazywanych na konto
Fundacji: 97 1140 2004 0000 3402 8230 8870 (z dopiskiem „z Afazją na sportowo”) jak również poprzez
objęcie akcji patronatem medialnym, sponsorskim.
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