Предавањаза за 12 недељу из предмета Спорт особа са инвалидитетом - теорија
Спортски плес инвалида са оштећењем доњих екстремитета

Ова спортск грана указује да особе које су везане за колица, код којих су доњи
екстремитети оштећени и није могуће ослањање на њих. Чињеница је да је обавеза
друштвене заједнице да особама са инвлидитетом обезбеди иста права са особама које су
без оштећења тела и без обољења.
Особе које се крећу у колицима, које нису способне да ходају, нису ускраћене
могућности да се баве плесом. Широм света постоје организована такмичења у плесу
особа које су у колицима. Инвалиди могу да се баве следећим плесним активностима:
квадрилом, „une dance“, балетом и џезом. Учешће инвалида у стандардним плесовима је
омогућено у комбинованом плесном стилу који дзвољава плесање инвалида у пару са
особом која није хендикепирана (са здравом особом). Инвалидне особе у колицима могу
са здравом особом у пару да учествују у стандардним плесoвима код што су: валцер,
танго, бечки валцер, спори фокстрот и qvickstep-ом, Могу такође упражњавати следеће
латино-америчке плесове: самбу, румбу, ча-ча-ча, пасо добле и џајв.
Плес у инвлдским колицима у виду формирања плесних група почео је своје
формирање 1980. године. Прво интернационално такмичење у плесу инвалида у колицима
одржано је у Шведској 1997. а први светски шампионат одржан је у Јапану 1998. године.
Исте године спортски плес у инвалидским колицима постаје најновији спорт
Интернационалног Параолимпијског Комитета (ИЦП). Данас је овај плес, било да се ради
рекреативно или такмичарски развијен у више од 40 земаља са 5000 плесача од чега 4000
инвалида и 1500 нехендикепираних осба.
На такмичењима у плесу у колицима је дозвољено користити и колица на електрични
погон.
Класификација спортиста инвалида са инвалидитетом доњих ектремитета
Инвалиди спортисти код којих је оштећење локализовано на доњим екстремитетима, а
нису способни за самостално кретање и плесање, могу учествовати у спортском плесу у
колицима. Постоје у овој категорији и инвалиди са минималним инвалидитетом који се
односи на ампутацију ногу до чланака, ограничену снагу мишића обе ноге, анкилозу
(укоченост у зглобу) зглоба чланка или колена, ограничену кординацију, или скраћење
ноге 7 и више сантиметара. Горњи делови тела су нормалног статуса.
Спортисти инвалиди се класификују у две класе и то: LWD1 (14 бодова и мање) i
LWD2 (више од 14 бодова). Класификација се изводи на основу следећих тестова:



контрола точкова је способност да се убрза и заустави точак обема рукама;



функција гурања представља спосбност контролисања кретања колица док их
гурају и док су руком у контакту са својим плесним партнером;



функција повлачења је способност инвалида да контролише кретање колица док их
повлаче уназад док су руком у контакту са плесним партнером;



функција целе руке је способност инвлида да изводи контролисан покрет
слободном руком уз потпуно истезање зглобва и потпуну координацију;



ротација трупа представља способност инвалида да у потпуности ротира труп а да
том приликом не губи равнотежу.
Правила спортског плеса у колицима регулисана су правилником Интернационалног
Параолимпијског Комитета, а такмичењем управља Интернационална Плесна Спортска
Федерација. Ова правила прецизно дефинишу плесне форме, трајање и темпо музике, број
парова који могу да се појаве на плесном подијуму и костиме који се на такмичењу
користе.

Рад са инвалидним лицима у пракси и његове специфичности

У раду са инвалидним лицима у спортским или рекреативним физичким активностима, а
такође и у другим приликама, било који профил да ради (лекар, тренер, радни терапеут,
физиотерапеут, дефектолог, психолог, социјални радник и др.) важно је да се проникне у
личност особе са којом се ради. Продирање у личност особе представља најтежи део
посла, остале активности: рад и припреме за такмичење спортиста инвалида, рекреативне
физичке активности и рехабилитационе активности је лакше програмски дефинисати.
Постоји велики број тестова којима можемо усмерити инвалидну особу према грани или
дисциплини спорта која јој највише одговара према њеним преосталим физичким
могућностима. На исти начин се одређује рекреативна активност или рехабилитциони
третман.
Одређивање психолошког профила инвалида спортисте или рекреативца
Одређивање психолошког профила инвалидног лица спортисте или рекреативца се врши
на основу одговора на поједина питања и тестове. У овом делу наводимо оне које
сматрамо неопходним, а можемо их спровести у пракси.


Прво морамо добити информацију о животном добу и полу инвалидног лица. Ове
информације су важне и код здравих особа које желе да се баве спортом или
рекреацијом.



Морамо имати информације о менталном статусу, образовном нивоу и
професионалној делатности којом се инвалидно лице бавило или се бави. Посебно
нас интересује да ли је инвалидна особа припадала професији коју условно
дефинишемо као „репресивну“ (полицајац, професионални вoјник, затворски чувар и
друге сличне професије).



Дали потиче из културне средине која је прихвата и после настанка инвалидитета.



Које особе сматра својим идеалима, а са којим особама посебно воли да се дружи.



Проценити да ли припада екстравертној (отвореној) или интравертној (затвореној)
личности, толерантној или не толерантној. Колико брзо успоставља комуникацију са
непознатим особама, а са познатим колико често комуницира. Посебно је важно
прценити искренот према психологу или особи која је анкетира.



Примењивање батерије психлошких тестова, као и модификованих тестова зависи од
могућности извођења тестирања.



Важно је проценити да ли постоје способности, воља и могућност учења уопште,
односно, пре укључивања у спортске и рекреативне активности.



Проценити да ли имамо зрелу или незрелу личност пред собом.



Интересовати се да ли је особа пре настанка инвалидитета због потреба
професионалног рада или из неких других разлога (лични и други проблеми)
користила услуге психолога или психијатра.



Посебно се интресовати које су му животне навике, да ли има одређени хоби, да ли
има посебних интересовања, да ли има посебне пороке (пуши, пије, користи дрогу).



У свом окружењу међу особама са којима је професионално комуницирао, или у
групи особа тежио да буде „лидер“, односно „вођа“.



Постоје ли одређена одступања у понашању и да ли има криминалну прошлост
(досије)?



Важно је проценити да ли особа има склоности према суициду (самоубиству), имали
насилничке склоности, да ли отворно наступа или прикрива своје наклоности или
прпадност према сектама, политичким, идеолошким или сличним убеђењима или
групама.
Наведене информације су важне да се добију, а такође и одговори на питања код особа
које проводе дуже време у установама које се баве рехабилитацијом инвалида или онима
које треба укључити у програмске активности спортског колектива или рехабилитационе
групе.
У циљу упознавања инвалида интресује нас:


Животно доба у коме је настао инвалидитет из разлога што на основу тога одређујемо
којој категорији у спорту припада, а у рекреацији ради хомогенизације група за
рекреативне физичке активности.



Околности под којима је настао инвалидитет. Ово сазнање је важно за приступ
инвалиду у спортским и рекреативним активностима.



Посебно се интересујемо да ли поред инвалидитета особе коју укључујемо у спортски
и рекреативни прогрм постоје неке раније телесне промене или органска оштећења
која могу отежавати рад са инвалидом.



Интересујемо се да ли поред инвалидитета који га обелжава он припада некој
„маргиналној групи“ (скитница, просјак, проститутка, хомосексуалац).



Важно је сазнање да ли је по настајању инвалидитета околина променила понашање
према њему. Односно, да ли је он пременио понашање у односу на окружење (рођаке,
пријатеље особе на послу, породицу и др.).



Запажа ли промене у односу на супротни пол по настанку инвалидитета и како се
понаша према другим инвалидима (представа о другим инвалидима).



Његова оцена о насталом хендикепу. Да ли га сматра као трајно телесно оштећење,
као физичку телесну промену или као медицинску промену са којом се може даље
наставити кроз живот.



Каква је његов представа о себи као инвалиду. Да ли је негативна само према њему,
или и према другим инвалидима. Уколико је негативна да ли је трајно негативна или
се може са временом мењати у одређени позитивитет.



Важно је добити информацију да ли се ради о стеченом или урођеном инвалидитету.



Код стеченог инвлидитета је важно добити информацију о понашању непосредно
после настанка инвалидитета. Да ли код инвалида постији нормална рекација у
односу на настали хендикеп у смислу будуће прогнозе без обзира на тежину и врсту
хендикепа.



Важно је добити податке о статусу личности инвалида пре трауме или обољења. Ово
сазнање остварујемо путем разговора. Такође нас интересује стање његове личности
после трауме, односно обољења. Овако добијени подаци су важни у циљу даљег
третмана инвалида и у циљу његовог укључивања у спортске физичке активности,
рекреативне активности, односно даљи рехабилитациони третман.



Врста инвалидитета је врло важна за даљи свакодневни живот инвалида и његово
укључивање у спортске и друге животне активности. Важно нам је сазнање да ли се
ради о некомбинованом или комбинованом инвалидитету. Посебно је важно
проценити тежину инвалидитета и прогнозу даљег статуса (стационарни или
динамички статус).



Посебно нам је важан његов однос и спремност за промену професионалне
делатности, промену места становања, промену друштвеног окружења.



У циљу даљег укључивања у спортке или рекреативне физичке активности важно је
сазнање да ли се инвалид пре настанака инвалидитета бавио активно спортом. Такође
је важан однос према спорту после настанака инвалидитета. Која спорска грана га
привлачи. Да ли има склоности према колективним или индивидуалним спортовима.



Бављење спортом га интересује у циљу остварења своје жеље за кретањем,
такмичењем, самодоказивањем или жели да се дружи, да шири познанства, путује или
у циљу мењања средине.

После добијања свих напред наведених података можемо приступити озбиљном раду
са инвалидом у правцу његове потпуне рехабилитације, бављења спортом, рекреацијом,
професионалним радом и другим активностима. Посебно је важно да стручњаци у спорту
(тренери, рекреатори, педагози физичке културе) не би требало да приступе раду са
инвалидним лицима уколико није обављено потпуно тестирање и систематски лекарски
преглед специјалисте спортске медицине.
Одговорите на следећа питања:
1. На који начин можете одредити психолошки профил инвалида спортисте или
рекреативца?
2. Набројати шта се мора знати у циљу упознавања инвалида?
3. у ком циљу је важно сазнање да ли се инвалид бавио активно спортом пре
инвалидитета?

