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PPoorrttaaggee  AAccttiivviittiieess  iinn  PPaakkiissttaann    

  
RReeppoorrtteedd  bbyy    

  

DDrr..  SShhaagguuffttaa  SShhaahhzzaaddii,,  

DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  SSppeecciiaall  EEdduuccaattiioonn    

UUnniivveerrssiittyy  ooff  KKaarraacchhii    
  

  

Portage is well known home based programme for special 

need children in Pakistan.  It was introduced in 1988, keeping in 

view the need of services for special need children in the 

country.  With the support of UNICEF, then the programme 

started in two cities of Pakistan, Karachi and Lahore, Later, it 

was promoted and others also attracted towards its usability. 

 

The main institutions using portage programme are as 

under: 

 

  

  

  
  
  



1. Portage Parent Association of Pakistan (PPAP) 
Contact: Ms. Munavver Fatima 

  Consultant NTSD, 

  Islamabad. 

 

2. The Pakistan Society for the Welfare of Mentally 

Retarded children; Amin Maktab 
Contact: Dr. S. Yasmin Shah  

  Director, Amin Maktab, 

  54-A, Block J, Gulberg-3, 

  Lahore. 

 

3. National Portage Association of Pakistan (NPAP) 
Contact:  Dr. Shagufta Shahzadi 

  Department of Special Education, 

  Sheikh Zayed Islamic Centre, 

  University of Karachi.  

 

4. Association for Special Children  
Contact:  Mr. Nadeem Ahmed 

  President, District Central, 

   Karachi, Pakistan. 

 

5. Speed Education Foundation  
Contact:  Ms. Farhana 

  Director, P.E.C.H.S.,  Karachi. 

 

6. National Trust for Disabled Children. 
Contact:  Mr. Shahid 

  Aurangi Town, District South,  Karachi. 

 

7. National Institute of Special Education  
Contact:  Ms. Tahira Mazher 

  Ministry of Social Welfare and Women Development  

  Special Education Division, Sector G-7/2, Islamabad. 

 

8. Quaideen Special Education Centre, 
Contact: Ms. Naureen  

  Gulistan-e-Jouhar, Karachi  

  

 



PPoorrttaaggee  PPaarreenntt  AAssssoocciiaattiioonn  ooff  PPaakkiissttaann  
CCoonnvveenneerr,,  MMss..  MMuunnaavvvveerr  FFaattiimmaa    

  

MMss..  MMuunnaavvvveerr  FFaattiimmaa,,  iiss  tthhee  ffiirrsstt  llaaddyy  ttoo  uussee  ppoorrttaaggee  mmooddeell  iinn  

PPaakkiissttaann..    SShhee  ddiidd  uussee  ppoorrttaaggee  mmooddeell  aass  eeaarrllyy  aass  iinn  11998899..    TThhee  pprroojjeecctt  

wwoorrkkeedd  ffoorr  22  ttoo  55  yyeeaarrss  dduurriinngg  wwhhiicchh  tthhee  tteesstt  wwaass  ttrraannssllaatteedd  iinn  UUrrdduu  

aanndd  aaddaapptteedd  bbyy  uussiinngg  iitt  iinn  55000000  cchhiillddrreenn..  

  

NNooww,,  tthhee  UUrrdduu  vveerrssiioonn  ooff  PPoorrttaaggee  iiss  bbeeiinngg  uusseedd  bbyy  mmaannyy  

NNGGOO’’ss  iinn  tthhee  ccoouunnttrryy..    MMss..  MMuunnaavvvveerr  FFaattiimmaa,,  hhaass  rruunn  mmaannyy  ttrraaiinniinngg  

pprrooggrraammmmee  ffoorr  ttrraaiinniinngg  tthhee  ttrraaiinneerrss  iinn  uussee  ooff  ppoorrttaaggee  pprrooggrraammmmee..  

  

SSiimmuullttaanneeoouussllyy,,  tthhee  tteesstt  wwaass  uusseedd  bbyy  aann  NNGGOO  iinn  LLaahhoorree  

nnaammeellyy  AAmmeeeenn  MMaakkttaabb..    TThhee  pprroojjeecctt  wwaass  ffuunnddeedd  bbyy  UUNNEESSCCOO  ffrroomm  

11998899  ttoo  11999977  dduurriinngg  tthhee  ppeerriioodd,,  mmaannyy  cchhiillddrreenn  wwiitthh  ddiissaabbiilliittiieess  wweerree  

aasssseesssseedd,,  eedduuccaattiioonnaall  ppllaann  ddeevveellooppeedd  aanndd  ppaarreennttss  wweerree  gguuiiddeedd  ttoo  

wwoorrkk  oonn  iitt..  



TThhee  PPaakkiissttaann  SSoocciieettyy  ffoorr  tthhee  WWeellffaarree  ooff  MMeennttaallllyy  

RReettaarrddeedd  CChhiillddrreenn::  AAmmiinn  MMaakkttaabb  
TThhee  iinnffoorrmmaattiioonn  rreellaatteedd  ttoo  PPoorrttaaggee  AAccttiivviittiieess  aatt  tthhee  iinnssttiittuuttee  aarree  ggiivveenn  bbeellooww::  

  

••  TThhee  nnaammeess  ooff  PPrrooffeessssiioonnaallss  eennggaaggeedd  iinn  tthhee  aabboovvee  wwoorrkk::  

TTeenn  mmeemmbbeerrss  ooff  oouurr  ssttaaffff,,  wwhhoo  aarree  aallll  PPssyycchhoollooggiissttss  aarree  ddiirreeccttllyy  

iinnvvoollvveedd  iinn  aabboovvee  aaccttiivviittiieess..  

TThheeiirr  NNaammeess::  

  

••  MMss..  AAmmaattuull  JJaammiill  

••  MMrrss..  ZZaahhiiddaa  TTaarriiqq  

••  MMrrss..  SSooffiiaa  QQuurreesshhii  

••  MMrrss..  NNuuzzhhaatt  RRuubbaabb  

••  MMrrss..  FFaarrzzaannaa  RRaazzii  

••  MMrrss..  ZZaahhrraa  KKuullssoooomm  

••  MMrrss..  KKhhaawwaarr  SSuullttaannaa  

••  MMss..  TTaannvveeeerr  AAnnjjuumm  

••  MMss..  HHuummaa  SShhaaffiiqq  

••  MMss..  SShhaazziiaa  NNaauurreeeenn  

  

TThheeiirr  CCoonnttaaccttss,,  AAddddrreessss,,  EE--mmaaiillss  

  

AAmmiinn  MMaakkttaabb,,  5544--AA,,  BBlloocckk  JJ,,  GGuullbbeerrgg--33,,  LLaahhoorree..  

TTeell::  004422--558855009911--55886600336655  

EE--mmaaiill::  aammiinnmmaakkttaabb2200@@hhoottmmaaiill..ccoomm  

NNoo..  ooff  ffaammiilliieess  sseerrvveedd  ((iiff  ddeettaaiillss  aavvaaiillaabbllee))  

AA  ttoottaall  ooff  11557777  cchhiillddrreenn  aanndd  tthheeiirr  ffaammiilliieess  wweerree  sseerrvveedd  ssiinnccee  11998899..  

••  PPiiccttuurree  ooff  ccoommmmuunniittyy  wwoorrkk  uussiinngg  ppoottaaggee..  

--  AAsssseessssmmeenntt  ooff  aallll  tthhee  cchhiillddrreenn  iiss  ccaarrrriieedd  oouutt  tthhrroouugghh  PPoorrttaaggee  CChheecckklliisstt  

--  IItt  iiss  uusseedd  ttoo  mmaakkee  aann  IInnddiivviidduuaalliizzeedd  EEdduuccaattiioonnaall  PPrrooggrraamm  ((IIEEPP))  ffoorr  eeaacchh  cchhiilldd..    

AAfftteerr  oonnee  mmoonntthh,,  RReeaasssseessssmmeenntt  iiss  ddoonnee  aanndd  kkeeeeppiinngg  iinn  vviieeww  hhiiss  //  hheerr  pprrooggrreessss,,  

tthhee  ppssyycchhoollooggiisstt  iinncclluuddeess  nneeww  iitteemmss  iinn  tthhee  pprrooggrraamm..  

--  PPaarreennttss  aarree  ccoouunnsseelleedd  aanndd  ttrraaiinneedd  aabboouutt  hhooww  ttoo  wwoorrkk  wwiitthh  tthheeiirr  cchhiillddrreenn  

rreeggaarrddiinngg  IIEEPP  ooff  tthhee  cchhiilldd  bbyy  ddeemmoonnssttrraattiinngg  ddiiffffeerreenntt  ssttrraatteeggiieess  aanndd  uussiinngg  

mmaatteerriiaall  aavvaaiillaabbllee  aatt  tthheeiirr  hhoommeess..    

--  OOtthheerr  ffaammiillyy  mmeemmbbeerrss  aarree  aallssoo  iinnvvoollvveedd  iinn  tthhee  ttrraaiinniinngg  ooff  tthhee  cchhiilldd..      

--  GGrroouupp  tthheerraappyy  iiss  ccaarrrriieedd  oouutt  ttoo  mmooddiiffyy  cchhiillddrreenn’’ss  bbeehhaavviioorr..  

--  GGrroouuppss  aarree  ddiivviiddeedd  rreeggaarrddiinngg  cchhiillddrreenn’’ss  aaggee  aanndd  pprroobblleemm  ii..ee..  DDoowwnn’’ss  

SSyynnddrroommee,,  CCeerreebbrraall  PPaallssyy,,  MMeennttaallllyy  RReettaarrddeedd  aanndd  AAddoolleesscceenntt..  



NNaattiioonnaall  PPoorrttaaggee  AAssssoocciiaattiioonn  ooff  PPaakkiissttaann  
DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  SSppeecciiaall  EEdduuccaattiioonn,,  UUnniivveerrssiittyy  ooff  KKaarraacchhii  

  

  

  TThhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  SSppeecciiaall  EEdduuccaattiioonn,,  ssttaarrtteedd  aa  pprroojjeecctt  oonn  pprroovviiddiinngg  hhoommee  

bbaasseedd  pprrooggrraammmmee  ttoo  ssppeecciiaall  nneeeedd  uunnddeerr  tthhee  uummbbrreellllaa  ooff  ““NNaattiioonnaall  PPoorrttaaggee  

AAssssoocciiaattiioonn  ooff  PPaakkiissttaann””..    TThhee  ffiieelldd  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  AAssssoocciiaattiioonn  iinncclluuddeedd  DDrr..  

SShhaagguuffttaa  SShhaahhzzaaddii  ((ccoooorrddiinnaattoorr))  aanndd  ootthheerrss  aass  ffiieelldd  iinnvveessttiiggaattoorrss  ((MMss..  AAiisshhaa  

HHaammddaannii,,  MMss..  SShhaaiissttaa  AAnnjjuumm,,  MMrr..  NNaaddeeeemm  AAhheemmdd,,  MMss..  RRaahhaatt  HHuussssaaiinn,,  MMss..  SShhaammaa  

NNaazz,,  MMss..  SSaaddiiaa  SSaaeeeedd))..    TThhee  aaiimm  ooff  tthhee  pprrooggrraammmmee  ttoo  pprroovviiddee  hhoommee  bbaasseedd  

pprrooggrraammmmee  ttoo  ssppeecciiaall  nneeeedd  cchhiillddrreenn  nnoott  aatttteennddiinngg  ssppeecciiaall  sscchhoooollss..    TThhee  cchhiillddrreenn  

iiddeennttiiffiieedd  aass  ssppeecciiaall  iinn  tthhee  ccoommmmuunniittyy  wweerree  aapppprrooaacchheedd  tthhrroouugghh  ppoosstt,,  tteelleepphhoonnee  aanndd  

ppeerrssoonnaall  ccoonnttaacctt  aanndd  wweerree  iinnvviittee  ttoo  ccoommee  ttoo  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  ffoorr  tthhee  aasssseessssmmeenntt  ooff  tthhee  

cchhiilldd  aanndd  ttaakkee  ttoo  ccoommee  ttoo  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  ggeett  tthhee  cchhiilldd  aasssseesssseedd  aanndd  ttaakkee  tthhee  hhoommee  

bbaasseedd  pprrooggrraammmmee..  

  

  TThhee  rreessuulltt  wwaass  tthhaatt  iinn  rreessppoonnssee  ttoo  110000  ccoonnttaacctt,,  oonnllyy  33  ttoo  55  ppaarreennttss  ttuurrnneedd  uupp..    

TThheenn,,  tthhee  rreesseeaarrcchh  tteeaamm  ssttaarrtteedd  mmoobbiillee  cclliinniicc  aanndd  mmoovveedd  ffrroomm  ccoommmmuunniittyy  ttoo  

ccoommmmuunniittyy..  TThhee  pprroojjeecctt  tteeaamm  ssaatt  iinn  tthhee  ccoommmmuunniittyy,,  ssaattiinn  tthhee  ssoocciiaall  wweellffaarree  ooffffiiccee,,  oorr  

ccoommmmuunniittyy  cceennttrree  aanndd  ccaarrrriieedd  oouutt  aasssseessssmmeenntt..    LLaatteerr,,  tthhee  eedduuccaattiioonnaall  pprrooggrraammmmee  ooff  

cchhiillddrreenn  wwiitthh  ddiissaabbiilliittiieess  wwss  ddeevveellooppeedd  aanndd  ppaarreennttss  wweerree  gguuiiddeedd  aabboouutt  hhee  ssttrraatteeggiieess  

iinnvvoollvveedd  iinn  iinntteerrvveennttiioonn..  

  

  AA  tteeaamm  ooff  mmuullttii  pprrooffeessssiioonnaallss  wwoorrkkeedd  jjooiinnttllyy  ttoo  pprroodduuccee  tthhee  rreeppoorrtt  aanndd  

ddeevveelloopp  tthhee  IIEEPP..    PPaarreennttss  ttrraaiinniinnggss,,  sseemmiinnaarrss,,  ddiissccuussssiioonnss  aanndd  ffrreeee  mmeeeettiinnggss  wweerree  

aarrrraannggeedd..    TThhee  tteeaamm  iinncclluuddeedd,,  DDrr..  SShhaagguuffttaa  SShhaahhzzaaddii,,  DDrr..  FFaarrooooqq  AAnnwweerr,,  MMss..  BBuusshhrraa  

NNiissaarr,,  DDrr..  NNaassiirr  SSuullmmaann  aanndd  PPrrooff..  AAddlliinn,,  MMss..  AAmmiinnaa  SShheeiikkhh,,  MMss..  SSeeeemmaa  AAmmeeeenn  aanndd  

MMss..  SShhaaiissttaa  AAnnjjuumm..  

  

  

  

  



AAssssoocciiaattiioonn  ffoorr  SSppeecciiaall  CChhiillddrreenn  ::SSeeaarrcchh  &&  

SSeerrvvee  

  
TThhee  oorrggaanniizzaattiioonn  iiss  wwoorrkkiinngg  ssiinnccee  11999911  sseerrvviinngg  ffaammiilliieess  wwiitthh  ssppeecciiaall  nneeeedd  

cchhiillddrreenn..    TThhee  ttaarrggeett  iiss  ttoo  sseerrvvee  cchhiillddrreenn  wwhhoo  aarree  nnoott  aatttteennddiinngg  ssppeecciiaall  sscchhoooollss..  

  

  TThhee  aassssoocciiaattiioonn  hhaass  aa  tteeaamm  ooff  mmuullttii  pprrooffeessssiioonnaallss  wwoorrkkiinngg  oonn  tthhee  ssppeecciiaall  nneeeedd  

cchhiilldd..    TThhee  tteeaamm  wwoorrkkss  bbyy  mmoovviinngg  iinn  tthhee  ccoommmmuunniittyy,,  pprroovviiddiinngg  gguuiiddaannccee  oonn  tthhee  cclliinniicc  

aanndd  aarrrraannggiinngg  ddiissccuussssiioonnss  aanndd  iinntteerraaccttiivvee  sseessssiioonnss  ffoorr  ppaarreennttss..  

  

  

  

      

  AAssssoocciiaattiioonn  ffoorr  SSppeecciiaall  CChhiillddrreenn  hhaass  bbeeeenn  eessttaabblliisshh  iinn    KKaarraacchhii..    IItt  iiss  oonnee  ooff  

ffeeww  oorrggaanniizzaattiioonnss  wwhhiicchh  ppllaannss  ttoo  ccaatteerr  tthhee  ssppeecciiaall  nneeeeddss  ooff  cchhiillddrreenn  wwiitthh  aallll  ttyyppeess  ooff  

ddiissaabbiilliittiieess  ii..ee..  pphhyyssiiccaall,,  hheeaarriinngg,,  vviissuuaall,,  lleeaarrnneerrss  aanndd  mmeennttaall  hhaannddiiccaappss..  

  

  

  

  TThhee  oorrggaanniizzaattiioonn  hhaass  tthhee  ffoolllloowwiinngg  aaiimmss  aanndd  oobbjjeeccttiivveess::  

••  TToo  pprroovviiddee  aasssseessssmmeenntt  aanndd  gguuiiddaannccee  ffaacciilliittiieess  ttoo  ffaammiilliieess  wwiitthh  ssppeecciiaall  cchhiillddrreenn..  
••  TToo  rreehhaabbiilliittaattee  ddiissaabblleedd  ppeerrssoonnss..  
••  TToo  ddeevveelloopp  ccoommmmuunniittyy  aawwaarreenneessss..  
••  TToo  pprroovviiddee  ddaayy  ccaarree  aanndd  rreessiiddeennttiiaall  pprroovviissiioonnss  ffoorr  ddiissaabblleedd  ppeerrssoonnss..  
••  TToo  ccoonndduucctt  rreesseeaarrcchh  ttoo  ddiissccoovveerr  mmeetthhooddss  ffoorr  hheellppiinngg  ddiissaabblleedd  ppeerrssoonnss  ttoo  rreeaacchh  

ooppttiimmuumm  lleevveell  ooff  ffuunnccttiioonniinngg..  
••  TToo  oorrggaanniizzee  vvooccaattiioonnaall  ttrraaiinniinngg  aanndd  jjoobb  ppllaacceemmeenntt  ffoorr  tthhee  ddiissaabblleedd  iinn  aa  sshheelltteerreedd  

wwoorrkksshhoopp..  
••  TToo  pprroovviiddee  gguuiiddaannccee  aanndd  ccoouunnsseelliinngg  ffaacciilliittiieess  ffoorr  tthhee  ffaammiilliieess  wwiitthh  tthhee  ddiissaabblleedd  

ppeerrssoonnss..    
••  ttoo  pprroovviiddee  ssiimmppllee  aass  wweellll  aass  tteecchhnniiccaall  ttrraannssllaatteedd  mmaatteerriiaall  aabboouutt  ddiissaabbiilliittyy  ttoo  tthhee  

ggeenneerraall  ppuubblliicc..  

  

  

  

INTRODUCTION 

AIMS AND OBJECTIVES 



  

  
  

AAsssseessssmmeenntt  &&  GGuuiiddaannccee  ffoorr  cchhiillddrreenn  wwiitthh  tthhee  ddiissaabbiilliittiieess::  

AAssssoocciiaattiioonn  pprroovviiddeess  aasssseessssmmeenntt  aanndd  gguuiiddaannccee  ffaacciilliittiieess  ttoo  tthhee  cchhiillddrreenn  wwiitthh  

ddiissaabbiilliittiieess  ffrreeee  ooff  ccoosstt..      

  

TTrraaiinniinngg  ooff  tthhee  TTrraaiinneeeess::  

TThhrroouugghhoouutt  tthhee  yyeeaarr  tthhee  AAssssoocciiaattiioonn  aaccttss  aass  aa  ttrraaiinniinngg  cceennttrree  pprroovviiddiinngg  

ttrraaiinniinngg  ttoo  tthhee  tteeaacchheerrss,,  ppaarreennttss  aanndd  pprrooffeessssiioonnaallss  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  tthhee  eedduuccaattiioonn  ooff  

ddiissaabblleedd  cchhiillddrreenn..  

  

RReessoouurrccee  CCeenntteerr::  

TThhee  aassssoocciiaattiioonn  aallssoo  aaccttss  aass  aa  rreessoouurrccee  cceennttrree  ffoorr  ootthheerr  oorrggaanniizzaattiioonnss..    IItt  hhaass  aa  

ggoooodd  lliibbrraarryy  aanndd  bbrrooookkss  aarree  aavvaaiillaabbllee  ffoorr  eevveerryybbooddyy..    TThhee  aassssoocciiaattiioonn  hhaass  aallssoo  

pprreeppaarreedd  vvaarriioouuss  bbooookkss  iinn  BBrraaiillllee  aanndd  iiss  ccooooppiinngg  ffoorrwwaarrdd  ffoorr  tthhee  ttrraaiinniinngg  ooff  tthhee  bblliinndd  

ppeeooppllee..  

  

CCoommppuutteerr  LLiitteerraaccyy::  

TThhee  aassssoocciiaattiioonn  iiss  aallssoo  iinntteerreesstteedd  iinn  pprroommoottiinngg  ccoommppuutteerr  lliitteerraaccyy  pprrooggrraammmmee  

ffoorr  bbootthh  ssiigghhtteedd  aanndd  vviissuuaallllyy  iimmppaaiirreedd  ppeeooppllee..  

  

PPuubblliiccaattiioonn  &&  RReesseeaarrcchh::  

TThhee  AAssssoocciiaattiioonn  hhaass  iittss  mmaaggaazziinnee  aanndd  rreesseeaarrcchh  jjoouurrnnaallss  ppuubblliisshheedd  aannnnuuaallllyy..    

TThhee  ppuubblliiccaattiioonn  bbrriinngg  ffoorrwwaarrdd  tthhee  oorriiggiinnaall  rreesseeaarrcchh  wwoorrkk  bbeeiinngg  ccaarrrriieedd  oouutt  bbyy  

pprrooffeessssiioonnaall  aarroouunndd..  

  

SSuuppppoorrtt  ttoo  tthhee  FFaammiilliieess::  

TThhee  AAssssoocciiaattiioonn  hhaass  aallssoo  ssttaarrtteedd  aa  hheellpplliinnee  wwhheerree  bbyy  aallll  tthhee  ppaarreennttss  ccaann  

ccoonnttaacctt  tthhee  ooffffiiccee  aanndd  aasskk  ffoorr  aannyy  kkiinndd  ooff  tthhee  aassssoocciiaattiioonn  pprroovviiddeess  hheellpp  ttoo  ffaammiilliieess  

wwiitthhoouutt  aannyy  cchhaarrggee..  

  

  

  

  

  

FUNCTIONS OF THE ASSOCIATIONS 



      

      
  

WWee  tthheerreeffoorree,,  aappppeeaall  ttoo  aall  cciittiizzeennss  ttoo  ccoommee  ffoorrwwaarrdd  aanndd  eexxtteenndd  tthheeiirr  ffuullll  

ccooooppeerraattiioonn  iinn  ddeevveellooppiinngg  tthhee  pprroojjeeccttss  ooff  tthhiiss  nneewwllyy  eessttaabblliisshh  aassssoocciiaattiioonn..    BBee  aa  

mmeemmbbeerr  aanndd  ddoonnaattee  ggeenneerroouussllyy  ffoorr  tthheessee  uunnffoorrttuunnaattee  cchhiillddrreenn  ooff  oouurr  ssoocciieettyy  ttoo  bbee  aa  

ppaarrtt  ooff  uuss..  

FFoorr  ffuurrtthheerr  ddeettaaiillss  aanndd  iinnffoorrmmaattiioonn,,  pplleeaassee  ccoonnttaacctt  aatt::  

MMrr..  NNaaddeeeemm  AA..  SSiiddddiiqquuii    

BB--9966,,  BBlloocckk  BB,,  GGuulliissttaann--ee--JJaauuhhaarr,,  

KKaarraacchhii  ,,  PPaakkiissttaann..  EE--mmaaiill::  aaffsscc778866@@yyaahhoooo..ccoomm        

APPEAL FOR HELP 


