Idag är det 20 år sedan jag med skakiga ben gick till jobbet för första gången, för att
starta upp Move & Walk i Sverige. Jag flyttade från Ungern till Nässjö tillsammans med
min man och våra två små barn för att med min kompetens om Konduktiv Pedagogik
bygga en verksamhet där hjärnskadade får möjlighet att utvecklas. Jag kände de stora
förvändningarna från barnen och deras föräldrar. Hoppet i deras ögon har gett mig
styrka att stå ut med ifrågasättande och ibland elaka kommentarer över varför jag tror
mig kunna bidra med något nytt och framförallt bättre till det fantastiska svenska
systemet.
Att stå här idag, 20 år senare, och se Move & Walks verksamheter i Göteborg,
Stockholm och Malmö där den Konduktiva Pedagogikens specialkompetens som
verktyg formats till vård-, skol- och omsorgsverksamheter gör mig stolt. Med
kompetens, kvalité och pålitlighet har vi kunnat växa till en samarbetspartner till flera
Landsting som idag finansierar träningsverksamheterna för barn, ungdomar och vuxna
med CP, eller CP-liknande skador. Att grundsär- och gymnasiesärskoleverksamheterna kunnat väva ihop Konduktiva Pedagogiken med den svenska
läroplanen gör att vi uppfyller ett stort behov hos elever med grava
funktionsnedsättningar. I vårt unika center för Daglig Verksamhet erbjuder en aktiv och
livfull daglig aktivitet med KP-metoden som verktyg för våra kunder i livets olika skeden
och för olika behov. När man har funktionsnedsättning och man har svårt att
genomföra livsavgörande funktioner är man i stort behov av sina personliga assistenter
som hjälper med toalettbesök, att klä på sig eller att arbeta. Det är därför ytterst viktigt
för den enskilde att assistenten har kunskap om den Konduktiva Pedagogiken och
med KP som verktyg kan hjälpa den enskilde i vardagen att kunna leva ett självständigt
liv. Detta kan intygas av alla våra assistanskunder.
Utöver de många engagerade kollegor som har bidragit och fortfarande bidrar till
denna fantastiska företagsutveckling, så är även verksamheternas tränande, elever,
kunder och deras ambassadörlika anhöriga en viktig bidragare i vårt arbete. Från att
vara en främmande metod och ett främmande företag är vi idag en del av systemet!
Naturligtvis vi är långt ifrån färdigutvecklade! Det finns ett stort behov av vår kompetens
i andra städer och i andra verksamhetsformer. För att kunna sprida denna kompetens
till alla skolor och behövande måste en akademisk Conductor-utbildning formas i
Sverige. Ja, vi har en lång väg framför oss, men idag får vi tillåta oss själva att stanna
upp lite och var stolta och glada över det vi har uppnått!
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