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EKO FESTYN 2009
W CZERWONAKU
19 maja w Czerwonaku, niedaleko Poznania, odbył się
III Artystyczny Plener Integracyjny Ośrodków Terapii
Zajęciowej „EKO FESTYN 2009”, impreza, która z roku
na rok gromadzi coraz więcej uczestników z warsztatów
terapii zajęciowej i środowiskowych domów samopomocy z Poznania i okolicznych miejscowości.
W tym roku motywem przewodnim spotkania była
ochrona środowiska naturalnego i uświadomienie
uczestnikom Pleneru, jak wiele ciekawych i użytecznych rzeczy można wykonać z, wydawałoby się, już niepotrzebnych odpadków, jak choćby plastikowych butelek po napojach, foliowych torebek czy starych gazet.
Organizatorzy przygotowali kilka stoisk warsztatowych
obsługiwanych przez artystów, na co dzień związanych
z placówkami terapii zajęciowej oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury „Sokół” z Czerwonaka, gospodarzem
Pleneru. Jednym z najbardziej obleganych, był punkt
stworzony i prowadzony przez specjalistów z Wielkopolskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych,
gdzie można było własnoręcznie przyozdobić torby ekologiczne (z chęcią zabierane przez uczestników imprezy
do domu).
Frekwencja podczas tegorocznego Pleneru przekroczyła oczekiwania organizatorów – w wydarzeniu wzięło
udział ponad 300 osób, co czyni go jedną z największych
imprez na rzecz osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce. Uczestnicy żegnając się po zakończeniu udanej
imprezy umawiali się na przyszły rok. Z dobrze poinformowanych źródeł wiemy, że przyszłoroczny, IV Plener
Artystyczny zapowiada się wyjątkowo… Ale o tym na
razie szaa….
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Marcin Halicki
1. Piękne tereny w Czerwonaku na których odbywał się III Plener
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Mam nadzieję, że jeszcze przed
wakacjami zdążycie pogrążyć się
w lekturze 15 numeru „WóTeZetu”?
Zwłaszcza, że wewnątrz dużo ciekawych materiałów z życia ośrodków
wziętych. Szczególnie polecam zapoznanie się z rozmową, którą udało nam się przeprowadzić z naszym
gościem z dalekich Indii. Takie
świeże spojrzenie na pewne, wydawałoby się oczywiste kwestie, jest
bardzo pomocne i za to jesteśmy
Kalpeshowi wdzięczni.
Mamy dla Was niespodziankę –
konkurs z nagrodami! Ale o tym
poczytacie dalej. Podpowiem tylko,
że przyda się odkurzyć aparaty fotograficzne…
W poprzednim numerze naszego
czasopisma przedstawiliśmy trudną sytuację poznańskiego Rozbratu,
jednego z ostatnich niekomercyjnych miejsc społeczno-kulturalnych
w Poznaniu, również otwartego
na sztukę i działalność osób z niepełnosprawnością. Przyszłość tego
miejsca jest bezpośrednio związana
z uchwalanym w Poznaniu planem
zagospodarowania przestrzennego
Sołacza, jednego z najpiękniejszych
fragmentów miasta. Niestety plany
władz miasta idą w sprzeczności
z postulatami mieszkających tam
ludzi. Ostatnio Prezydent Poznania
odrzucił w całości wszystkie uwagi
mieszkańców, dotyczące Planu (a
było ich sporo) i przekazał sprawę do odpowiedniej Komisji Rady
Miasta. Okazuje się, że konsultacje
społeczne w tym przypadku akurat
mało znaczą… Smutne to.. Redakcja „WóTeZetu” bacznie przygląda
się rozwojowi wypadków, na pewno
będziemy jeszcze do tej sprawy na

naszych łamach często powracać.
A tymczasem życzymy Wam wspaniałych wakacji, dużo słońca, uśmiechu i dobrej zabawy w te letnie miesiące. Następny numer „Wótezetu”
ukaże się już w połowie września.
Do zobaczenia!

Drodzy Przyjaciele!
Jesteśmy Wam niezmiernie wdzięczni
za okazane zaufanie i przekazanie na
rzecz Stowarzyszenia Przyjaciół Niewidomych i Słabowidzących 1 % podatku
za 2008 rok. Utwierdza nas to w przekonaniu, że cały wysiłek, jaki wkładamy w codzienną działalność na rzecz
osób z niepełnosprawnością ma wielki
sens. Możemy Was zapewnić, że każda
złotówka przekazana nam w ramach
kampanii 1 % zostanie wykorzystana
na działalność statutową Stowarzyszenia, a konkretnie na wsparcie 85 podopiecznych placówek terapeutycznych
prowadzonych przez naszą organizację.
Także w Ich imieniu serdecznie dziękujemy!
						
Danuta Rominiecka-Gromniak
Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół
Niewidomych i Słabowidzących

tekst Grażyna Śródecka

MARZENIA SIĘ SPEŁNIAJĄ

Grażyna Śródecka

Od małego dziecka interesuje się muzyką. W wieku
sześciu lat po raz pierwszy zaśpiewałam przed szeroką
publicznością. Od tamtego dnia muzyka stała się nieodłączną częścią mojego życia. Dzięki Stowarzyszeniu,
z którym jestem związana, mogę rozwijać swoje marzenia z dzieciństwa.
Dwanaście lat temu stały się one coraz bardziej realne.
Właśnie wtedy w ośrodku przy ul. Ognik 20B, po raz
pierwszy odbyła się próba zespołu. Kolejnym etapem
były koncerty naszego zespołu podczas różnych spotkań integracyjnych i imprez.
Moim ulubionym repertuarem jest muzyka sentymentalna. Poprzez śpiewanie pragnę dać ludziom wiele nadziei. Występowanie przed szeroką publicznością
daje mi mnóstwo radości oraz możliwość nawiązywania nowych znajomości. Mój repertuar jest dokładnie
przemyślany w zależności od czasu i miejsca występu.
Głównie są to piosenki o głębokiej tematyce, które niosą
przesłanie dla innych ludzi borykających się z proble-

mami dnia codziennego. Sięgam po muzykę różnych
polskich wykonawców m.in. takich jak: Anna Jantar,
Ryszard Rynkowski itd., lecz nie tylko. Jednym z moich
ulubionych wykonawców zagranicznych jest Michael
Jackson. Jakiś czas temu pokochałam piosenkę polskiego artysty– Janusza Reichela pt.: „Tylko na chwilę”. Jest
to piosenka napisana prostym tekstem, a jednak zawierająca głębokie emocje…
Kocham śpiewać bo dzięki temu czuję się naprawdę szczęśliwa. Muzyka jest moją towarzyszką każdego
dnia: potrafi leczyć, tzn. sprawia, że łatwiej mi się oddycha, podnosi mnie na duchu kiedy upadam. Poza tym
pomaga mi w ciągłym utrzymaniu sprawności fizycznej.
Na zakończenie serdeczne podziękowania kieruje do
wszystkich ludzi, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do spełnienia moich marzeń. Wielkie dzięki.
Do usłyszenia po wakacjach. Wszystkim czytelnikom
naszego magazynu życzę miłych wakacyjnych doznań.
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tekst Joanna Piotrowiak

PO RAZ VII SPOTKALIŚMY SIĘ

W JASZKOWIE

Autorka relacji dzielnie zmagała się z aurą w trakcie Pikniku

Pogoda nie dopisała...

„Afrykańska wioska” to motyw wokół którego organizatorzy VII Integracyjnego Pikniku zbudowali scenariusz imprezy 3 czerwca w Jaszkowie.
W czerwcową środę do Centrum Hippiki przybyło 400
osób niepełnosprawnych i 200 opiekunów oraz wolontariuszy by wspólnie bawić się z Olimpiadami Specjalnymi i Wielkopolskim Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych. Co roku uczestnikom Pikniku towarzyszyła
słoneczna pogoda, która jednak tym razem postanowiła
pokrzyżować plany organizatorów. Mimo afrykańskich
rytmów rozbrzmiewających na terenie Centrum Hippiki i tańczących przy ich wtórze mieszkańców Czarnego
Lądu, imprezę w połowie przerwał ulewny deszcz. Entuzjazm uczestników spotkania był ogromny i wielu zdążyło skorzystać z licznych atrakcji imprezy: odbyć rejs
stateczkiem, ponosić afrykański dzban na głowie, wziąć
udział w 8 konkurencjach sportowych i poskakać na powietrznym zamku lub trampolinie. Na koniec wszyscy
chętnie rozgrzali się pyszną grochówką przyrządzoną
przez śremską jednostkę wojskową. Uczestnicy opuszczali Jaszkowo trochę zmoknięci, ale jak zawsze zadowoleni i obdarowani upominkami. W przyszłym roku
pozostaje jedynie liczyć na większą przychylność natury.
Do zobaczenia za rok!

Pogoda pogodą, ale zjeść przecież trzeba..
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tekst Marcin Halicki

GOŚĆ Z DALEKIEGO
WSCHODU NA OGNIKU

Wolontariusz z Indii podczas pracy w warsztacie terapii zajęciowej Ognik

W ostatnich dniach maja w Stowarzyszeniu Przyjaciół Niewidomych i Słabowidzących pojawił się
długo wyczekiwany gość z dalekich Indii – Kalpesh Gurjar z Bharuch, miasta położonego niedaleko
Bombaju, jednego z największych
miast świata, liczącego 17 milionów mieszkańców. Kalpesh ma wykształcenie dziennikarskie i pracuje
w lokalnej gazecie jako dziennikarz
od 7 lat. Korzystając z przyjazdu do
Poznania przeprowadziliśmy z naszym gościem rozmowę.

Marcin Halicki: Kalpesh, skąd
Twoje zainteresowanie tematyką
społeczną?
Kalpesh Gurjar: z racji mojej pracy jako dziennikarz, wielokrotnie miałem okazję z bliska przyglądać się działaniom na rzecz społeczności lokalnych
w moim mieście. Jednak przez długi
czas byłem tylko biernym obserwatorem
społecznej aktywności, przede wszystkim
z powodu braku czasu. Ale teraz jestem
naprawdę szczęśliwy, że mogę pomagać
ludziom w moim mieście, w miejscu
z którym związałem swoje życie.
M: Jak znalazłeś się w Poznaniu? Co skłoniło Cię do odwiedzenia
akurat Polski, i chęci pracy jako wo-

lontariusz, akurat w tym pięknym,
ale chyba trochę zimnym kraju?
K: Tak, jest tu trochę zimno, mimo,
że podobno zaczyna się lato…(śmiech)
Otóż, we wczesnych latach mojego życia
nie miałem zielonego pojęcia o Polsce.
Dopiero w 2008 roku poznałem Polkę–
Agatę. Była członkinią studenckiej organizacji AIESEC. Zaprosiłem ich grupę
do odwiedzenia mojego miasta Bharuch
w czasie tradycyjnego festiwalu „Meghraja”. Dopiero podczas ich wizyty dowiedziałem się wiele o Polsce. Potem oni
wrócili do swoich domów, ale wciąż kontaktowaliśmy się przez e-maile. Niestety w listopadzie 2008 roku w Bombaju
miał jeden z największych i najbardziej
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Kalpesh to prawdziwy mistrz kulinarny

przerażających aktów terrorystycznych
w ostatnich latach. Zginęło prawie 200
osób, o tym co się stało usłyszał cały
świat. Także Agata, która przysłała mi
bardzo poruszającego maila… Nie mogła zrozumieć, dlaczego tak dobrzy i pomocni ludzie jak Hindusi stają się celem
tak przerażającej agresji. Wielkie wsparcie jakie w tamtych trudnych dniach dał
nam cały świat (nie wyłączając Polski)
było dla nas niesamowitym wzmocnieniem i dało nam wielką siłę i odwagę,
aby pomału dojść do siebie. Nie ukrywam, że to wydarzenie skłoniło mnie do
przyjazdu do Polski, kraju bardzo miłych ludzi. Korzystając z okazji, chciałbym bardzo serdecznie podziękować lokalnemu oddziałowi AIESEC – Poznań
i AIESEC – Baroda za wielką pomoc
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w spełnieniu mojego marzenia o przyjeździe do Polski.
M: Kalpesh, to niesamowite,
co opowiadasz… Kontynuując –
jak trafiłeś do organizacji w Polsce
działającej na rzecz osób z niepełnosprawnością?
K: Tutaj również bardzo pomocny
był poznański oddział AIESEC – poinformowano mnie, że Stowarzyszenie
Przyjaciół Niewdiomych i Słabowidzących poszukuje wolontariusza do pomocy. Zapoznałem się z działalnością
tej organizacji i bardzo mi się spodobała jej forma aktywności. Mogę teraz
powiedzieć, że jestem bardzo szczęśliwy
i dumny, że mogę tu pracować. Specjalne podziękowania kieruję w stronę Pani
Danuty Rominieckiej – Gromniak, Pre-

zesa Stowarzyszenia oraz pozostałych
pracowników organizacji, którzy dali mi
możliwość pracy z nimi.
M: No właśnie, pracujesz tu już
2 tygodnie, jakie wrażenia z tej,
przecież niełatwej, pracy?
K: Przede wszystkim dużo się uczę.
Kadra tu zatrudniona, jest naprawdę
bardzo dobrze przygotowana do pracy
z osobami z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi. Jak dla mnie są mistrzami w swojej
pracy, naprawdę! Mają swoje magiczne
sposoby, niezbędne w opiece i pomocy
podopiecznym. Są w stanie komunikować się z osobami upośledzonymi w swój
jedyny i wyjątkowy sposób, tak to odczuwam. Jestem pod dużym wrażeniem organizacji pracy – jest ona systematyczna

Kalpesh Gurjar i Marcin Halicki

i świetnie zaplanowana. Czuję się tu jak
w jednej wielkiej rodzinie – podobnie
jak w indyjskim społeczeństwie. Wszyscy dbają o siebie nawzajem. I mimo,
że jestem tysiące kilometrów od mojej
rodziny i przyjaciół, to czuję się jakbym
znalazł swój drugi dom i rodzinę w tej
organizacji.
M: To naprawdę piękne słowa,
i mogę się założyć, że gdy Twoi nowi
koledzy, ba, może przyjaciele to czytają, to serce im się szczerze raduje.
Masz kontakt z osobami z niepełnosprawnością w swoich rodzinnych
stronach?
K: Postanowiłem wziąć odpowiedzialność za moich niepełnosprawnych
rodaków i dlatego jestem tutaj. Bardzo
zachęcam młodzież do podjęcia wolon-

tariackiej pracy, ponieważ to jest część
brania odpowiedzialności za swój naród. Chciałbym żeby wiecej młodych
ludzi aspirowało do działalności w takich organizacjach jak choćby AIESEC,
ponieważ to daje niezłe pole do podjęcia
społecznej aktywności. Mam kilka spostrzeżeń dotyczących działalności organizacji pozarządowych (zwłaszcza tych
działających na rzecz osób z niepełnosprawnością). Jednym z nich jest zachęcanie do wymiany podopiecznych między organizacjami w różnych krajach.
Zauważyłem, że w Polsce prawie każda
niepełnosprawna osoba, którą spotkałem, chce żyć jak jej pełnosprawny kolega. Chce, ale nie może. Dlatego ważna
jest wymiana poglądów, doświadczeń,
programów na rzecz osób z niepełno-

sprawnością między różnymi państwami. Myślę, że byłoby to jak najbardziej
możliwe także między polską i indyjską
organizacją. Polska i Indie mają duże
sukcesy w pracy z osobami z niepełnosprawnością. Dlaczego więc nie podzielić
się tą wiedzą i praktyką? Jestem pewien,
że byłoby to dużym pożytkiem zwłaszcza
dla samych osób z niepełnosprawnością
w obu krajach. Mam nadzieję, że pewnego dnia stanie się to możliwe.
M: Kalpesh, wielkie dzięki za
rozmowę, mam nadzieję, że Twoje
marzenia się spełnią, a być może kiedyś jeszcze porozmawiamy w Twoim
rodzinnym Bharuch.
K: Serdecznie zapraszam!
Rozmowę przeprowadził Marcin Halicki.
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tekst Marta Jabłońska – GlaxoSmithKline

WOLONTARIAT PRACOWNICZY
W GLAXOSMITHKLINE – POCZUĆ, ILE RADOŚCI
DAJE POMAGANIE INNYM...

Razem możemy więcej!

W ramach prowadzonego w firmie GlaxoSmithKline
programu wolontariatu pracowniczego, zespół pracowników zrealizował projekt wolontariacki na rzecz Stowarzyszenia Przyjaciół Niewidomych i Słabowidzących
w Poznaniu. Projekt polegał na dostosowaniu terenu
zielonego do potrzeb podopiecznych stowarzyszenia.
Zespół w pocie czoła pracował nad zagospodarowaniem
terenu – przekopywaniem ziemi, usuwaniem i przycinaniem drzew i krzewów. Niezwykle istotną częścią
projektu było ułożenie chodnika dla wózków inwalidzkich oraz usuniecie z terenu działki wszelkich barier dla
osób niepełnosprawnych. Tak zagospodarowana działka
ma teraz służyć prowadzeniu ogrodoterapii.
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„Cały zespół składał się z wolontariuszy amatorów, nigdy wcześniej nie braliśmy udziału w tego typu inicjatywach i choć nie udało nam się w 100 % zrealizować
założonego planu, to był to dla nas dzień bardzo cenny,
nie tylko dlatego, że mogliśmy spędzić czas na świeżym
powietrzu, ale dlatego, że każdy z nas mógł poczuć ile
radości daje pomaganie innym” – dzieli się swoimi wrażeniami z realizacji projektu Wojciech Chruściel z GlaxoSmithKline, lider zespołu projektowego.
Podstawowym założeniem wolontariatu pracowniczego w GlaxoSmithKline jest umożliwienie pracownikom
wykorzystania jednego dnia pracy w ciągu roku na podjęcie zespołowych aktywności wolontariackich. Pracow-

Warto wspierać tego typu przedsięwzięcia, angażujące pracowników firm komercyjnych w działalność społeczną. Będąc
świadkiem pracy wolontariuszy z GSK, mogę zapewnić,że nie
było to działanie wymuszone przez przełożonych na pracownikach firmy. Nietrudno było zauważyć duże poświęcenie w pracy
w porządkowaniu ogrodu, poza tym atmosfera była iście integracyjna, a cała praca zakończyła się wspólnym grillem… Coraz bardziej popularna, również wśród polskich firm polityka
Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (z ang. CSR) może stać
się istotną platformą umożliwiającą współpracę organizacji III
Sektora Pozarządowego w naszym kraju z, traktowanym do tej
pory raczej nieufnie, biznesem. Wspólne przedsięwzięcia mogą
być i są (jak pokazuje nasz poznański przypadek) korzystne dla

Na koniec pracy wspólny posiłek

obu stron. Oby tak dalej!
Marcin Halicki

nicy poświęcają swój czas i energię, by okazać pomoc
i wsparcie potrzebującym z lokalnych społeczności. Inicjowanie aktywności prospołecznych zależy od samych
pracowników, a zakres wykonywanych prac ustalają
oni z przedstawicielami organizacji – może to być np.
pomoc usługowa placówkom, organizowanie wolnego
czasu i wspieranie osób potrzebujących czy przekazywanie przez wolontariuszy swojej wiedzy i umiejętności
podczas spotkań merytorycznych.

Do pracy używano różnych sprzętów...

CZERWIEC 2009 #15 WÓTEZET

9

PRAKTYKI ZAWODOWE
Młodzież z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rakoniewicach od lutego rozpoczęła za pomocą rehabilitacji
zawodowej PRAKTYKI ZAWODOWE w różnych firmach
w dwóch powiatach – Grodziskim i Wolsztyńskim.
Od poniedziałku do piątku młodzież wraz z Panią Karoliną codziennie bierze udział w zajęciach praktycznych.
Uczą się samodzielności, kreatywności, poznają pracę
biurową, uczą się kontaktu z klientem, pomagają w pracy w magazynie, obserwują – przyswajają wiadomości
i samodzielnie prowadzą dziennik praktyk. Młodzież
bardzo chętnie bierze udział w uspołecznianiu.
Nagrodą za udział w praktykach osoby niepełnosprawne wyjadą w lipcu na pięciodniową wycieczkę do Mariankowa .
Firmy, instytucje zatrudniające osoby niepełnosprawne:
1. Poniedziałek
>> Kwiaciarnia w Rakoniewicach
2. Wtorek
>> Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych,
Grodzisk Wlkp.
>> Zakład Usług Poligraficznych, Grodzisk Wlkp.
>> Kodak Digital Studio Błażejczak & Biechowiak,
Grodzisk Wlkp.
>> Bartpol, Rakoniewice
3. Środa
>> Drogeria, Rakoniewice
4. Czwartek
>> Hurtownia Papiernicza ABIS, Wolsztyn,
>> Hurtownia Papiernicza VIKA, Wolsztyn
>> Biblioteka Pedagogiczna, Wolsztyn
5. Piątek
>> Sklep komputerowy Techkom, Rakoniewice
>> Praca w ogrodzie u P. Edzia P.

Na zdjęciach obok uczestnicy WTZ w Rakoniewicach podczas odbywania praktyk zawodowych
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tekst Eunika Lech

TOWARZYSTWO OSÓB NIESŁYSZĄCYCH

TON

CZYLI:NIESŁYSZĄCY DLA NIESŁYSZĄCYCH

Towarzystwo Osób Niesłyszących ,,TON’’ powstało
w roku 2000, z inicjatywy samego środowiska.
Osoby niesłyszące mając ograniczony dostęp do pomocy
z zewnątrz postanowiły założyć stowarzyszenie .
Na początku wokół komitetu założycielskiego zebrała
się grupka czterdziestu osób. Wkrótce po tym do ich
grona dołączyła tłumaczka – Eunika Lech.
Przez lata działalność rozwijała się w zawrotnym tempie.
Towarzystwo otrzymało poparcie lokalnych władz,
znalazło odpowiedni lokal, zatrudniło dodatkowa specjalistyczna kadrę, szkoliło wolontariuszy w dziedzinie
języka migowego, również urzędników państwowych,
lekarzy, studentów.
Liczba członków Towarzystwa z 60 osób w roku 2000
wzrosła do ponad 500 w roku 2008.
Rozszerzyliśmy też działalność, otrzymując wsparcie
finansowe od Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych i sponsorów prywatnych, o:

>> integrację i rozwój poprzez imprezy integracyjne
i wyjazdy
>> edukację osób niesłyszących poprzez prowadzenie
szkoleń, z zakresu obsługi komputera, a obecnie
również z języka angielskiego pisanego.
>> grupy wsparcia dla osób bezdomnych i z
problemami
>> prowadzimy szkolenia języka migowego dla
wolontariuszy i osób, które w dorosłym życiu
utraciły słuch.
>> organizujemy kolonie i obozy sportowe dla dzieci
i młodzieży
>> prowadzimy aktywizację poprzez sport, na skalę
międzynarodową z wieloma sukcesami – w roku
2005 nasza drużyna halowej piłki nożnej otrzymała
i w międzynarodowych rozgrywkach.

>> warsztaty pracy, biuro pracy i pośrednictwo pracy
dla osób niesłyszących
>> pomoc i poradnictwo psychologiczne
>> biuro porad prawnych i pomoc w wypełnianiu pism
i dokumentów urzędowych
>> świetlice środowiskowe (dla seniorów, dzieci
i młodzieży)
>> zajęcia z logopedii dla dzieci i dorosłych
>> bezpośrednią pomoc tłumacza języka migowego
>> klub seniora i kółka zainteresowań dla osób
niesłyszących
>> aktywizację społeczną

•
•
•
•
•

Obecnie Poznański Klub Sportowy Niesłyszących ,,TON’’prowadzi:
sekcję piłki nożnej kobiet i mężczyzn
lekkiej atletyki
tenisa stołowego
szachów
darty

Towarzystwo realizuje jeszcze wiele innych zadań, o których przeczytać można na naszej stronie internetowej:
www.ton-poznan.pl
Jako pierwsze stowarzyszenie w Polsce w roku 2001
uruchomiliśmy linię interwencyjną „s.o.s. przez sms”
gdzie osoba niesłysząca może wezwać pomoc wysyłając do tłumacza treść sms-em, on powiadamiając odpowiednie władze, sam uda się również na zdarzenia.
Otrzymaliśmy również wpis do organizatorów turnu-
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Gwiazdka w Stowarzyszeniu

Eunika Lech w otoczeniu swoich współpracowników

sów rehabilitacyjnych w roku 2004, dzięki czemu kilka
razy w roku organizujemy wyjazdy zbiorowe rehabilitacyjne dla tej grupy społecznej
Aktywizacja zawodowa osób niesłyszacych odbywa się w naszym stowarzyszeniu poprzez warsztaty pracy i biuro pracy dla osób niesłyszących.

indywidualnie skorzystać z pomocy specjalisty.
Obecnie warsztaty pracy liczą blisko 50 osób.
W przebiegu warsztatów pracy, grup wsparcia, uczestniczyła grupa 20 wyszkolonych w podstawowej znajomości języka migowego – wolontariuszy, których wspierał
w czynnościach wykwalifikowany tłumacz języka migowego.
Pomagali oni w redagowaniu korespondencji pomiędzy
beneficjentem a zakładem pracy, chodzili na spotkania
i rozmowy o pracę, wykonywali niezbędne telefony.
Zadania te realizowane są dzięki wsparciu: Urzędu
Miasta Poznania oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych .

Problematyka jest bardzo złożona, gdyż osoby niesłyszące na skutek likwidacji zakładów pracy chronionych, coraz częściej pozostają bez pracy, a ich szanse na znalezienie pracy, z powodu kłopotów z porozumiewaniem się,
są bardzo nikłe. Muszą one odnaleźć się na otwartym
rynku pracy, poznać jego specyfikę i spełnić wymagania oczekiwane przez pracodawcę. Wielu pracodawców
obawia się przyjąć do pracy osobę niesłyszącą, z powodu
barier komunikacyjnych.
Deklarujemy więc stałą pomoc tłumacza języka migowego oraz asystenta pracy, który uczestniczyć będzie
w ramach potrzeb danej osoby w przebiegu jej zatrudnienia.
Jest to zazwyczaj satysfakcjonujące dla pracodawcy,
a rzetelność wykonywanej pracy przez osoby niesłyszące jest czynnikiem zachęcającym do ich zatrudniania.
Podjęliśmy się więc zadania opowiadania o tym pracodawcom i prowadzeniu z nimi rozmów i korespondencji, w celu pokonania panujących ogólnie stereotypów.
W ramach warsztatów, prowadzonych przez doświadczonego psychologa klinicznego, asystenta pracy, doradcę zawodowego i pracy oraz tłumacza biegłego języka
migowego, beneficjenci zadania uczą się podstawowych
zachowań asertywnych w pracy, współżycia społecznego z osobami słyszącymi, pisania takich pism, jak cv,
życiorys, podanie, mają też możliwość wspierania się
wzajemnie, wymiany doświadczeń, jak również mogą
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Co ty możesz zrobić?
Osoby niesłyszące oczekują od naszego społeczeństwa
przede wszystkim otwartości, cierpliwości i zrozumienia.
Jeżeli wykażemy chęć zgodnego współżycia społecznego, życie tych osób będzie o wiele łatwiejsze.
Czasem odrobina zrozumienia i cierpliwości znaczy
więcej, niż nauczenie się całej serii znaków języka migowego.
Szczególnie problem ten dotyczy urzędników państwowych, lekarzy, sprzedawców w sklepach, czyli tych osób,
z którymi osoby niesłyszące są zmuszone być w kontakcie.
Często spotykamy się wtedy z brakiem czasu– „przyjdź
sobie później’’, lub z całkowitym brakiem szacunku.
A przecież osoby niesłyszące są takimi samymi jednostkami jak my, mają te same prawa. Traktuje się ich jednak inaczej.
Podwaliną funkcjonowania ludzi zdrowych i niepełnosprawnych, musi być szacunek.

ZIELONE CENTRUM
Z PUCHAREM
8 czerwca na boisku przy ul. Ognik 20 w Poznaniu
odbył się jubileuszowy V Turniej Piłki Kopanej Ośrodków Terapii Zajęciowej. Zawody są przede wszystkim
świetną okazją do spotkania się uczestników warsztatów terapii zajęciowej i środowiskowych domów samopomocy z Poznania i okolic.
W tym roku w imprezie wzięło udział 5 zespołów reprezentujących następujące placówki:

•
•
•
•
•

WTZ „Koniczynka” z Poznania
WTZ „Pawełek” z Owińsk

Na boisku Iskra walczy z Ognikiem

WTZ i ŚDS „Ognik” z Poznania
Poznański Dom Pod Fontanną „Zielone Centrum”
ŚDS „Iskra” z Poznania

Zawodnicy dali z siebie wszystko, takiego poświęcenia
już dawno nie widziano na żadnym polskim, ligowym
stadionie… Turniej zakończył się zwycięstwem drużyny
z Zielonego Centrum w Poznaniu. Tuż za nimi uplasowali się gospodarze Turnieju, drużyna „Ognik”. Jednak
nie zwycięstwo i zdobyte bramki były najważniejsze – liczyła się dobra zabawa na świeżym powietrzu i w doborowym towarzystwie. Poza tym – obyło się bez deszczu!
Zwycięska drużyna z Zielonego Centrum

Wszystkim drużynom uczestniczącym w Turnieju serdecznie gratulujemy!

REKLAMA

NAJTAŃSZY W POZNANIU
SKLEP RTV/AGD -70%
KUPUJ Z RABATEM!
POZNAŃ, UL. KSIĘCIA MIESZKA 1/1

www.melis.pl
melis@melis.pl

Z tym kuponem dodatkowy rabat 5%
CZERWIEC 2009 #15 WÓTEZET
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tekst Zbigniew Strugała

NIESPODZIEWANE
WYRÓŻNIENIE

Agnieszka Kubicka (z lewej) oraz nasz redakcyjny kolega

Kiedy w roku 1994 zaczynałem jeździć na turnusy
rehabilitacyjno-wypoczynkowe, między innymi do Wągrowca, organizowane przez Sportowe Stowarzyszenie Inwalidów START z Poznania. oraz kiedy zostałem
uczestnikiem Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czeszewie, to nie spodziewałam się, że zajdę aż tak daleko,
pomimo bardzo dużej niesprawności.
Dzięki turnusom w Wągrowcu, na które jeździłem raz
w roku, poznałem wielu wspaniałych i ciekawych ludzi,
z którymi zawarłem znajomości i przyjaźnie. Wśród nich
był, nieżyjący już Pan Edward Niemczyk. To tu zaczęła
się moja droga do pisania i tańca na wózku, którą wykorzystałem potem w mojej pracy w WTZ w Czeszewie.
Gdy w grudniu 2003 roku zostałem uczestnikiem Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czeszewie i gdy 20 grudnia
tego samego roku, jako jeden z uczestników, wraz z Dionizym Jaśniewiczem – Starostą Wrzesińskim, otwierałem ten Warsztat, to nigdy nie myślałem, że tak się
to wszystko potoczy. Nie myślałem wtedy, że będę redaktorem naczelnym warsztatowej redakcji gazetki pod
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nazwą „Radość”, że rozpocznę i zakończę korespondencyjny kurs dziennikarski, potem dwustopniowy kurs
psychologiczny. Nie sądziłem też, że będę uprawiał taniec na wózku - trochę dla rehabilitacji, trochę dla rozrywki. w Warsztacie zawarłem wiele nowych znajomości
i nawiązałem sporo kontaktów z uczestnikami WTZ, ale
także z innych środowisk, z którymi Warsztat współpracował. Niemały wkład w to, co robiłem miała ówczesna
Pani Kierownik tego warsztatu, Jadwiga Stefańska. Ale
największym mim autorytetem, motywującym mnie do
podejmowania kolejnych wyzwań był i jest nadal Papież Jan Paweł II, który mimo cierpienia, choroby nigdy
się nie poddawał, nie wstydził się publicznie pokazywać
swojej słabości i cierpienia,. Po otrzymaniu w listopadzie 2008r. legitymacji prasowej magazynu „WÓTEZET”
nie spodziewałem się, że po kilku miesiącach otrzymam
wyróżnienie, o którym mi się nigdy nie śniło. a jednak
to prawda. Było to tak: Na początku marca dostałem
e-maila od mojego znajomego p. Marcina, że moja kandydatura została zgłoszona do XV plebiscytu Człowiek

Roku 2008 Wśród Niepełnosprawnych, organizowanego
przez program „Wyzwanie” Telewizji Poznań. Pan Marcin pytał, czy w razie dojścia do finałowej dziesiątki,
będę w stanie przybyć do Telewizji Poznań. Nie chciało
mi się w to wierzyć i nie wiedziałem, co mam odpisać!
Napisałem nie. Po kilku dniach 12 marca dostałem zaproszenie na uroczystość ogłoszenia wyników XV Plebiscytu programu „Wyzwanie” TVP Poznań. Uroczystość
miała się odbyć w sobotę 21 marca 2009 r. o godz. 13:45
w studiu telewizji Poznań przy ul. Serafitek 8 w Poznaniu. Po przeczytaniu tego zaproszenia bardzo się cieszyłem, chociaż trochę z niedowierzaniem patrzyłem na to,
co się wokół mnie dzieje, bo lubię być skromnym i nigdy
nie chciałem być wielkim, tak jak inni.
21 marca 2009 r. pojechałem wraz z rodzicami i bratem do telewizji Poznań. Wcale nie byłem zdziwiony,
że budynek telewizji jest doskonale przystosowany do
poruszających się na wózkach osób niepełnosprawnych. Niezwykła życzliwość ze strony pracowników telewizji i wszystkich obecnych na uroczystości, jednak
mnie trochę onieśmielała. Na co dzień nie spotykam się
z takim zainteresowaniem i życzliwością. Na powitanie
laureatom wychodziła Pani Róża Wojta, pomysłodawczyni i wieloletnia dziennikarka telewizji prowadząca
program „Wyzwanie”. Pani Róża jest już na emeryturze,
ale przyszła na spotkanie z laureatami plebiscytu. Był
także Pan Marcin Halicki redaktor naczelny magazynu
„Wótezet” i koleżanka Hania. Uroczystość wręczenia
wyróżnień i statuetek była bardzo podniosła. Światła, kamery, fotoreporterzy. Nie byłem pewien, czy to
wszystko naprawdę się dzieje i czy naprawdę tu jestem.

Uroczystość prowadzili popularni spikerzy telewizji Poznań z programu Teleskop. Wyróżnienia wyręczała Pani
Róża Wojta. Artystyczną gwiazdą tegorocznego programu była Alicja Majewska – znana piosenkarka. Do tego
wszystkiego wspaniała scenografia. Robiło to na mnie
wielkie wrażenie. w telewizyjnym studio byłem po raz
pierwszy i to nie, jako zwiedzający, ale jako jeden z bohaterów programu. Aż wierzyć mi się nie chce, że oczy
telewizyjnych kamer patrzyły na mnie i niezwykłe, obecne w tym czasie w studio, grono osób. Plebiscyt składa
się z dwóch kategorii. Już po raz piętnasty w tym roku
wybierany był Człowiek Wielkiego Serca 2008, wśród
osób, które działają na rzecz osób niepełnosprawnych na
terenie wielkopolski i Człowiek Roku 2008 Wśród Niepełnosprawnych z terenu wielkopolski. Ja nominowany
byłem do nagrody w kategorii osób niepełnosprawnych.
Wyróżnienie otrzymałem z rąk Pani Róży Wójty. Bardzo
za nie dziękuję i bardzo się z niego cieszę. Jest to moje
kolejne, tak duże, wyróżnienie i chyba największe. Nigdy się go nie spodziewałem! Jak dostawałem to wyróżnienie pomyślałem sobie dziękuje Wam, ale czy ja na
to zasługuję? Było to dla mnie naprawdę niesamowite
wydarzenie, którego na pewno nie zapomnę do końca
życia. z mojego wyróżnienia cieszyli się również rodzice,
rodzeństwo i dalsza rodzina oraz prawie wszyscy moi
przyjaciele i znajomi.
Tutaj należą się ogromne podziękowania moim kochanym Rodzicom za ich pracę, trud i wytrwałość, bo bez
ich pomocy nie było by tych sukcesów. Dziękuję także
moim przyjaciołom, że wspierają mnie w podejmowanych wyzwaniach, że we mnie wierzą i że ze mną są.
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tekst Kinga Pawłowska

WOLSZTYN 2009

IX POWIATOWE LETNIE IGRZYSKA OLIMPIAD SPECJALNYCH

Dnia 28 maja 2009 odbyły się IX Powiatowe Letnie
Igrzyska Olimpiad Specjalnych, których organizatorem
były:

• Sekcja Olimpiad Specjalnych „Elfy”, przy zespole
•

Szkół Specjalnych w Wolsztynie
Olimpiady Specjalne Polska Oddział Regionalny
Wielkopolskie – Poznań.

Zawody odbyły się na Stadionie Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Wolsztynie, a uczestniczyło w nich 250
zawodników, 60 wolontariuszy, opiekunów i trenerów
oraz 30 sędziów, działaczy i osób obsługi obiektu.
Zawody trwały od godz. 9.00 do 14.00 i rozpoczęły się
uroczystym przemarszem wszystkich sekcji przez płytę
stadionu. Przemarsz poprowadziła, jak co roku, Orkiestra Dęta z Rakoniewic. Wniesiony również został Znicz
Olimpijski, z asystą pracowników straży pożarnej, straży miejskiej i pogotowia ratunkowego, który zapaliła
jedna z uczestniczek olimpiady. Podopieczni Stowarzyszenia Przyjaciół Niewidomych i Słabowidzących wzięli udział w konkurencjach lekkoatletycznych i zdobyli:

Przemarsz przez płytę boiska
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>>
>>
>>
>>

Maciej Kowalewski – pchnięcie kulą, srebrny medal
Michał Drzymała – pchnięcie kula, srebrny medal
Marcin Lipiński – bieg na 100m, złoty medal
Wioletta Knut – bieg na 100m, czwarte miejsce

>> Robert Bienert – bieg na 100m, srebrny medal
>> Robert Skałaski – bieg na 100m, czwarte
>> Romuald Józefiak – pchnięcie kulą, złoty medal

Przemoczony ale zadowolony

Walka nie była łatwa

Medaliści!

Janusz Pietrzak i Małgosia Gruchociak w bocci zdobyli
pierwsze i trzecie . Boccia była po raz pierwszy na zawodach w Wolsztynie. Zawodnicy mimo pogody– deszcz,
deszcz, deszcz… dawali z siebie wszystko. z ich relacji
przytoczę parę wypowiedzi obrazujących zawody.
Maciej:
„W Wolsztynie było fantastycznie, rzucałem kulą, wszystko mi
się podobało, tylko ten deszcz był beznadziejny, świata nie było
widać. Jestem dumny z siebie. Dzięki, ze mogłem pojechać na
zawody.”
Marcin:
„Rozgrzaliśmy się i później padało, lało. Biegłem w deszczu,
z tym w czarnej bluzie. Nie biegło się ciężko. Dałem rade go
pokonać. Później poszliśmy odpocząć, na kawkę do kawiarni,
bo ciągle lało, więc trzeba było się schować. i czekaliśmy na
dworcu kolejowym na pociąg.”
Andrzej:
„Piszę do gazetki na Ogniku. Dla Was. Zrobiłem Wam przyjemność i dla Was: mojej Gosi i Asi miłej, dla was zrobię prawie

wszystko. i dla Piotra. Pogoda była okropna, za dużo było deszczu i do tego było zimno. Niełatwo było całym sobą coś zrobić,
biegłem, ale wyszło coś nie tak, chciałem cos zrobić, ale mi nie
wyszło. Chcę zmienić dyscyplinę sportowa na pchnięcie kulą,
w przyszłym roku. w Wolsztynie podobał mi się sport, szczególnie rowery, te trójkołowe, i medale. Dobre były posiłki: grochówka i kiełbasa. Spotkałem też dawnych przyjaciół… Cieszę się,
że pojechałem.”
Walka była niesamowita, nie tylko zawodników, ale
także terapeutów. My też walczyliśmy ze sobą, żeby nie
uciec do Poznania, bo byliśmy już cali mokrzy. Jednak
uśmiech zadowolonych zawodników i świadomość,
że energię zgromadzoną wykorzystywać będą jeszcze
przez wiele dni dodawała nam sił.
Pozdrawiamy serdecznie wszystkich tych, którzy nie
poddali się złej aurze i do końca zachowali pogodę ducha.
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tekst Marcin Halicki

ZAZ „OGNIK”?

Tak obecnie prezentuje sie wydzierżawiony przez Stowarzyszenie lokal przy ul. Taczaka 20 a

Prezes Danuta Rominiecka-Gromniak podczas wizji lokalnej na Taczaka

Od prawie dwóch lat Stowarzyszenie Przyjaciół
Niewidomych i Słabowidzących czyni starania o utworzenie pierwszego w Poznaniu zakładu aktywności
zawodowej. Pisaliśmy o tym szerzej w 10 numerze
„WóTeZetu”. Od tamtego czasu organizatorom udało
się pozyskać lokal, w którym (mamy nadzieję) w niedalekiej przyszłości zostanie otwarty Zakład Aktywności Zawodowej „Ognik”. Na dzień dzisiejszy kamienica
przy ul. Taczaka 20 a nie prezentuje się okazale (o czym
przekonują prezentowane zdjęcia) - budynek stoi nieużywany już od kilku lat. Jednak zaprezentowany przez
Stowarzyszenie plan dostosowania lokalu do potrzeb
niepełnosprawnych pracowników daje dużą nadzieję,
że już wkrótce będziemy mogli opublikować zupełnie
inne fotografie. Plan utworzenia ZAZ-u pozostałby tylko i wyłącznie w głowach organizatorów, gdyby nie zaangażowanie w projekt Urzędu Miasta Poznania, który
aktywnie włączył się w przedsięwzięcie. Stowarzyszenie
pod koniec 2008 roku i przez cały 2009 prowadzi projekt „Pracujemy. Mimo wszystko.”, dofinansowany ze
środków Urzędu Miasta Poznania, którego celem jest
przygotowanie grupy 50 osób z niepełnosprawnością do
pracy w przyszłym Zakładzie. Przyszli pracownicy ZAZ
„Ognik”, w zamiarze organizatorów, mają się wywo-

dzić spośród uczestników ośrodków terapii zajęciowej
(głównie warsztatów terapii zajęciowej) z Poznania.
Zadanie ambitne, ale równocześnie niezwykle trudne.
Dlatego w trakcie realizacji projektu postawiono głównie na pracę z uczestnikami ośrodków – są to warsztaty, sesje szkoleniowe, praca z psychologami, doradcami zawodowymi, ale również hospitacje w różnych
poznańskich zakładach pracy, a być może także krótkie
praktyki zawodowe. Osoby na co dzień pracujące nad
aktywizacją zawodową osób z niepełnosprawnością dobrze zdają sobie sprawę, że bez współpracy z rodzicami bądź opiekunami przyszłych pracowników, trudno
o sukces. Dlatego Stowarzyszenie organizuje również
doradztwo dla rodziców i opiekunów grupy 50 beneficjentów projektu, którzy w każdej chwili mogą uzyskać
poradę od pracujących przy projekcie specjalistów, każda wątpliwość zostanie wyjaśniona. Służyć temu będzie
również broszura informacyjna wydawana z myślą o rodzinach niepełnosprawnych pracowników, dla których
zatrudnienie ich dzieci lub podopiecznych wiąże się zarówno z wielką nadzieją, jak i obawą i mnożącymi się
wątpliwościami.
Z jednej strony aktywizacja zawodowa przyszłych
pracowników ZAZ, z drugiej współpraca z innymi Za-
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Od tego numeru chcemy docierać z naszym czasopismem
także do zakładów aktywności
zawodowej, w których pracują
byli uczestnicy ośrodków terapii
zajęciowej. Piszcie do nas, opisujcie swoją działalność. Najciekawsze materiały będziemy publikować w „WóTeZecie”.
Największa sala w budynku

kłądami w regionie, ale także w innych częściach kraju
i za granicą.
Pod koniec stycznia 2009 roku przedstawiciele Stowarzyszenia Przyjaciół Niewidomych i Słabowidzących,
Urzędu Miasta Poznania (w osobie Józefa Soleckiego,
Kierownika Oddziału Aktywizacji Zawodowej Osób
Niepełnosprawnych) oraz Rady Miasta Poznania, którą
reprezentował Michał Tomczak, radny, Przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej, wizytowali
Hannoversche Werkstätten, zakład pracy, zatrudniający
ponad 1000 osób z różnym stopniem niepełnosprawności w niemieckim Hanowerze (szerzej o wizycie w kolejnym numerze „WóTeZetu”). Doświadczenia z wizyt
w innych zakładach, o podobnym profilu do powstającego w Poznaniu, daje organizatorom bezcenną wiedzę
na temat ich praktycznego, codziennego funkcjonowania. w drugiej połowie b.r. Stowarzyszenie, przy współudziale Urzędu Miasta Poznania, będzie organizować
konferencję na temat działalności zakładów aktywności zawodowej w bliskiej przyszłości. Nie da się ukryć,
że obecny kryzys gospodarczy, nie wpływa pozytywnie
na nastroje w poszczególnych zakładach, które funkcjonując na różnych rynkach, muszą radzić sobie z trudną,
bieżącą sytuacją. Zdają sobie z tego sprawę także orga-

nizatorzy ZAZ w Poznaniu.
„Bardzo skrupulatnie analizujemy sytuację rynkową
i dostosowujemy do niej profil przyszłej działalności Zakładu” – mówi Danuta Rominiecka-Gromniak, Prezes
Stowarzyszenia.
A jak wygląda aktualna sytuacja tworzącego się ZAZ
„Ognik”? Obecnie nasz wniosek rozpatrywany jest w
Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Poznaniu, z którym jesteśmy w stałym kontakcie – mówi D.
Gromniak. Następnie opinia ROPS trafi do Zarządu
Województwa Wielkopolskiego, który po przeanalizowaniu wszystkich aspektów sytuacji, podejmie decyzję
o dofinansowaniu budowy ZAZ. Oczywiście my liczymy
na to, że będzie to decyzja dla nas korzystna. Wszystko powinno się wyjaśnić w przeciągu kilku najbliższych
miesięcy– kończy.
Cóż, każdy z pytanych przez nas urzędników deklaruje
swoją dobrą wolę i zdaje sobie sprawę z dużego zapotrzebowania na powstanie miejsca, w którym mogłoby
podjąć zatrudnienie kilkadziesiąt osób z niepełnosprawnością z Poznania. Miejmy nadzieję, że na deklaracjach
się nie skończy…
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WAKACYJNY KONKURS
FOTOGRAFICZNY!
Drodzy Czytelnicy!
Lato za pasem, a wraz z nim wyjazdy, turnusy, wycieczki, plażowanie, chodzenie po górach, itp. w związku
z tym ogłaszamy konkurs fotograficzny!!!
Czekamy na Wasze zdjęcia przedstawiające udane
(mamy nadzieję) eskapady wakacyjne Anno Domini
2009. Zdjęcia mogą być wszelakiego formatu, w różnych technikach fotografowania wykonane. Przysyłajcie nam zdjęcia cyfrowe, ale także zrobione tradycyjną
techniką i wywołane na papierze. Sami dobrze wiemy,
żeby wykonać zdjęcie ciekawe, nie trzeba być profesjonalnym fotografem…
Na Wasze prace czekamy do 1 września 2009 r.
Fotografie można przesyłać na adres redakcji:
„WóTeZet”,
ul. Ognik 20 B,
60-386 Poznań
również na adres e-mail:
redakcja@wotezet.pl
Autorzy wyróżnionych zdjęć otrzymają nagrody-niespodzianki, a ich prace ozdobią październikowy numer
„WóTeZetu” (w którym podamy także pełną listę nagrodzonych osób).
Czekamy na wakacyjne fotki z niecierpliwością.
Powodzenia!
Marcin Halicki
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rys. Lidia Piskorska

NASZA GALERIA
Tym razem prezentujemy kocie monotypie Kasi Pieprzyk, z WTZ „Przylesie”
w Poznaniu. Prace wykonane techniką monotypii i tak juz urokliwym kotom
Kasi, dodają odrobinę tak potrzebnej nam wszystkim – nonszalancji.

Zapraszamy wszystkie placówki do przesyłania fotografii / skanów prac plastycznych (o rozdzielczości 300 dpi), wykonanych w Warsztatach Terapii Zajęciowej lub Środowiskowych
Domach Samopomocy. Wybrane prace publikować będziemy w Naszej Galerii.
CZERWIEC 2009 #15 WÓTEZET
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