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GUBERNATOR KATHY HOCHUL

GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA WIELKIE OTWARCIE INNOWACYJNEGO
SZLAKU PRZYRODNICZEGO DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI AUTYSTYCZNYMI W
PARKU STANOWYM LETCHWORTH
Pierwszy szlak w Stanach Zjednoczonych zaprojektowany specjalnie dla
społeczności i rodzin dotkniętych zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości ponad 3,3 mln USD z funduszy
prywatnych
Zdjęcia są dostępne tutaj
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj, że pierwszy w kraju szlak przyrodniczy,
zaprojektowana specjalnie z myślą o potrzebach sensorycznych osób z zaburzeniami
ze spektrum autyzmu i innymi zaburzeniami rozwojowymi, został otwarty w parku
stanowym Letchworth w zachodniej części stanu Nowy Jork. Dzięki dofinansowaniu z
prywatnych funduszy w wysokości ponad 3,3 mln USD, nowy szlak przyrodniczy dla
osób z zaburzeniami autystycznymi (Autism Nature Trail, ANT) to licząca jedną milę
pętla turystyczna, obejmująca osiem oznaczonych stacji sensorycznych, z których
każda została zaprojektowana z myślą o innych wrażeniach sensorycznych w
bezpiecznym i sprzyjającym otoczeniu.
„Tworząc ten publiczny szlak zaprojektowany z myślą o korzyściach płynących z
przebywania na świeżym powietrzu – dla osób ze spektrum zaburzeń autystycznych i
ich rodzin –władze stanu Nowy Jork dają przykład całemu krajowi”, powiedziała
gubernator Hochul. „Parki stanowe powinny być dostępne dla każdego, a to miejsce
jest przyjazne i sprzyja integracji dla niedostatecznie uwzględnionej społeczności.”
Aktywności wzdłuż szlaku Autism Nature Trail wspierają i promują sensoryczną
percepcję i integrację, zapewniając jednocześnie rozrywkę dla osób odwiedzających o
wszystkich predyspozycjach i w każdym wieku. Stacje angażują zmysły każdego
odwiedzającego, wykorzystując naturę i zasoby naturalne jako narzędzia do
budowania umiejętności. Szlak został zaprojektowany w taki sposób, aby umożliwić
zachowanie bezpiecznego dystansu społecznego i zaplanowaną interakcję.
Stacje sensoryczne i inne elementy szlaku Autism Nature Trail obejmują:

•

•

•
•

•
•

•
•
•
•

Stację sensoryczną, gdzie znajduje się kolekcja liści, mchu, skamielin,
sierści zwierząt, żołędzi i innych obiektów, które można dotykać, brać do
ręki, a nawet wąchać;
Słoneczne zbocze, łagodny labirynt położony w otwartej przestrzeni,
który zawiera platformę widokową, trzy huśtawki typu „przytulanka” oraz
„Strefę samotności”
Kółko muzyczne, gdzie różnorodne instrumenty muzyczne inspirowane
naturą zachęcają do kreatywności, zarówno w pojedynkę, jak i z innymi;
Kącik ciekawostek, otwartą przestrzeń z siedziskiem do ślizgania się,
głazami w kształcie mrówek i dostępem do skrótu z powrotem na
początek szlaku;
Pagórek do przemyśleń, zaciszny punkt w połowie ścieżki pod
baldachimem drzew, z rycinami leśnych stworzeń ukrytych w głazach;
Miejsce do biegów i wspinaczki na łące, oferujące ścieżki do biegania,
skakania i balansowania wzdłuż serpentynowych nasypów i toru
przeszkód;
Strefę projektowania, gdzie odwiedzający mogą przerabiać materiały
zebrane ze szlaku na wzory i struktury;
Ścieżkę zabaw, miejsce krętych ścieżek o różnej nawierzchni, w tym
gruboziarnistego żwiru, okrąglaków i piasku;
Zakątek, obszar starannie rozmieszczonych siedzisk ustawionych pod
naturalnym zadaszeniem;
Stację upamiętniającą, jako końcowy przystanek na szlaku; ten obszar
posiada miejsce dla odwiedzających, aby wyrazić siebie poprzez pisanie i
rysowanie o swoich doświadczeniach na szlaku.

Zlokalizowany w pobliżu Humphrey Nature Center w parku z parkingiem, toaletami i
Wi-Fi, zgodny z wymogami ustawy o niepełnosprawności Amerykanów (Americans
with Disabilities, ADA) szlak został zaprojektowany z udziałem dr Temple Grandin,
eksperta w dziedzinie przemysłu hodowli bydła, u której w 1950 r. w wieku dwóch lat
zdiagnozowano autyzm i która jest obecnie jednym z najbardziej znanych na świecie
orędowników społeczności autystycznej.
Wsparcie i opracowanie programu dla szlaku jest wynikiem współpracy pomiędzy
pobliskim okręgiem szkolnym Perry Central w hrabstwie Wyoming a organizacją Camp
Puzzle Peace w Rochester, letnim obozem Adirondack dla rodzin dotkniętych
problemem zaburzeń rozwoju. Pozyskiwanie funduszy na realizację projektu odbywa
się w ramach współpracy z Parkami Stanowymi za pośrednictwem organizacji Natural
Heritage Trust. Trust to korporacja charytatywna typu not-for-profit, która otrzymuje i
zarządza darowiznami, dotacjami i wkładami w celu wspierania programów
publicznych na rzecz parków, rekreacji, kultury, ochrony ziemi i wody oraz ochrony
zabytków.
W zeszłym miesiącu sympatycy szlaku Autism Nature Trail odnotowali nagłą stratę
jednej z najbardziej oddanych, pierwotnych orędowniczek projektu, współzałożycielki
ANT Susan Herrnstein. Jej rodzina poprosiła, aby wszelkie datki ku jej pamięci były

przekazywane na rzecz projektu szlaku Autism Nature Trail za pośrednictwem
organizacji Natural Heritage Trust.
Zbiórka pieniędzy będzie kontynuowana w celu wsparcia oferty programowej dla
odwiedzających szlak Autism Nature Trail. Dotychczas na rzecz projektu przekazano
ponad 650 oddzielnych darowizn, które są wyrazem wsparcia ponad 430
indywidualnych darczyńców, 50 darczyńców korporacyjnych, 25 grup społecznych i 15
fundacji.
Komisarz Parków Stanowych, Erik Kulleseid, powiedział: „Partnerstwo publicznoprywatne, które przewidziało i zrealizowało ten innowacyjny projekt, pokazuje, co może
przynieść siła współpracy i zaangażowania. Władze Parków Stanowych wysoko cenią
naszych oddanych pracowników i partnerów, którzy poświęcili niezliczone godziny
pracy. Jesteśmy wdzięczni za hojne wsparcie finansowe udzielone przez tak wielu
darczyńców.”
Loren Penman, współtwórca szlaku Autism Natural Trail i członek Regionalnej
Komisji ds. Parku Genesee, powiedziała: „Wyrażamy nadzieję, że szlak Autism
Nature Trail stanie się szeroko powielanym przykładem, czerpiącym z tego, czego
nauczyliśmy się w trakcie siedmioletniego procesu tworzenia pierwszego w swoim
rodzaju przedsięwzięcia na łonie natury. Podczas gdy inni modernizują miejsca
publiczne, aby uczynić je dostępnymi, my stworzyliśmy dostępne miejsce i uczyniliśmy
je publicznym – i to właśnie stanowi różnicę.”
Gail Servanti, współtwórca szlaku Autism Nature Trail i członek Regionalnej
Komisji ds. Parków Genesee, powiedział: „To spełnienie naszych marzeń i z
niecierpliwością czekam na pozytywny wpływ, jaki spacer szlakiem Autism Nature Trail
będzie miał na osoby i rodziny o wszystkich predyspozycjach.”.
Dyrektor wykonawczy organizacji Camp Puzzle Peace, Jen Hackett, powiedziała:
„Organizacja Camp Puzzle Peace powstała z chęci dzielenia się miłością do natury i
umożliwienia wszystkim rodzinom doświadczenia radości z przebywania na świeżym
powietrzu w znaczący sposób. Jesteśmy bardzo dumni z partnerstwa z władzami stanu
Nowy Jork na rzecz rozszerzenia naszego celu poprzez zapewnienie programów na
szlaku Autism Nature Trail dla wszystkich rodzin, niezależnie od ich możliwości lub
diagnozy.”
Kurator okręgu szkolnego Perry, Daryl McLaughlin, powiedział: „Oczy całego
świata są zwrócone na ten projekt. Wszystko, co robimy nigdy nie zostało zrobione
przedtem. Ten projekt reprezentuje to, co jest możliwe, gdy jednostki, grupy i gminy
angażują się nawzajem, aby osiągnąć zamierzony cel. Szlak Autism Nature Trail
będzie stanowić potężną przestrzeń instruktażową, gdzie najnowocześniejsze metody
uczenia się i nauczania będą dostępne dla wszystkich osób. Ten projekt będzie
również zmianą paradygmatu dla rozwoju gospodarczego.”

Około 1 na 54 dzieci w Stanach Zjednoczonych zostało zidentyfikowanych jako
cierpiące na spektrum zaburzeń autystycznych (Autism Spectrum Disorder, ASD),
zgodnie z szacunkami Centrów Kontroli i Prewencji Chorób (Centers for Disease
Control and Prevention, CDC). ASD występuje we wszystkich grupach rasowych,
etnicznych i społeczno-ekonomicznych i często ma ogromny wpływ na rodziców,
rodzeństwo i członków dalszej rodziny.
Statystyki pokazują, że młodzi ludzie z zaburzeniami ze spektrum autyzmu spędzają
nieproporcjonalnie dużo czasu w pomieszczeniach, często znajdując pocieszenie w
aktywnościach związanych z technologiami cyfrowymi, co powoduje izolację
społeczną. To odseparowanie dotyczy nie tylko osób z ASD, ale także ich opiekunów i
całych rodzin, które nierzadko czują się niekomfortowo przebywając na zewnątrz.
Więcej informacji na temat szlaku Autism Nature Trail można znaleźć na
stronie: https://autismnaturetrail.com/.
Odwiedzany przez prawie milion osób rocznie, park stanowy Letchworth rozciąga się
na powierzchni ponad 14 000 akrów i jest jednym z najwspanialszych krajobrazowo
obszarów we wschodniej części Stanów Zjednoczonych. W 2015 r. czytelnicy „USA
Today” uznali go za najlepszy park stanowy w Stanach Zjednoczonych. Otoczony
bujnymi lasami rzeka Genesee przepływa przez wąwóz nad trzema głównymi
wodospadami pomiędzy klifami o wysokości nawet 600 stóp w niektórych miejscach.
W parku znajduje się 66 mil szlaków turystycznych, a także szlaki do jazdy konnej,
jazdy na rowerze, jazdy na skuterach śnieżnych i narciarstwa biegowego. Park
Letchworth oferuje programy przyrodnicze, historyczne i artystyczne, a także spacery z
przewodnikiem, wycieczki, serię wykładów letnich, spływy na tratwach wodnych,
spływy kajakowe, basen do pływania i loty balonem na ogrzane powietrze.
Urząd ds. Parków, Rekreacji i Ochrony Zabytków miasta Nowy Jork zarządza ponad
250 parkami, miejscami historycznymi, szlakami rekreacyjnymi, przystaniami i innymi
obiektami, które w 2020 roku odwiedziło 78 milionów osób. Ostatnie badania
uniwersyteckie wykazały, że wydatki parków stanowych i ich gości wspierają 5 mld
USD w produkcji i sprzedaży, 54 000 miejsc pracy w sektorze prywatnym i ponad 2,8
mld USD w dodatkowym PKB stanu. Więcej informacji na temat każdego z tych
obszarów rekreacyjnych można znaleźć na stronie internetowej www.parks.ny.gov,
pobrać bezpłatną aplikację mobilną NY State Parks Explorer lub zadzwonić pod numer
518.474.0456. Zapraszamy również do kontaktu z nami
na Facebooku, Instagramie i Twitterze.
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