nr

Magazyn Ośrodków Terapii Zajęciowej
KWIECIEŃ 2015

43

Archiwalne numery „WóTeZetu”
do pobrania na naszej stronie
internetowej www.wotezet.pl

REKLAMA

OD REDAKCJI

Drodzy!
„Nieźle wam się w tych NGO-sach powodzi!” – tymi słowami powitał mnie ostatnio znajomy z zupełnie innej branży. Pomyślałem,
że to sarkastyczny żart - znam dobrze (przynajmniej tak mi się
wydaje) środowisko organizacji pozarządowych, więc wiem z jakimi
bolączkami się na co dzień zmaga. Jedną z większych jest sytuacja
finansowa stowarzyszeń i fundacji, brak stabilności zatrudnienia,
niepewność. Wspomniany znajomy powołał się jednak na źródło,
z którego zaczerpnął dane na temat dobrej sytuacji pracowników
organizacji pozarządowych – raport z badań przeprowadzonych
przez portal wynagrodzenia.pl. Po zapoznaniu się z wynikami badań
przez chwilę przecierałem oczy ze zdumienia… Więcej na ten temat
wewnątrz tego numeru WóTeZetu.
Co poza tym? Choćby… konkurs! Tak, wiem, że je lubicie (nie dziwię się, bo ja także)
– tym razem przyjrzymy się profilom społecznościowym Waszych ośrodków. Nie
takie stare porzekadło mówi, że jeżeli nie ma cię na facebooku, to wcale Cię nie
ma… Cóż, nie do końca się z tym zgadzam, ale trudno nie zauważyć potencjału
tkwiącego w nowoczesnych mediach, zwłaszcza w chwili, gdy dostępne są one
prawie dla każdego.
Aha, jeszcze jedno: cieszcie się wiosną!
Miłej lektury.
MARCIN HALICKI
REDAKTOR NACZELNY

facebook.com/wotezet
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jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

4
SPIS TREŚCI

16

8
20

strona 5
Płace w organizacjach pozarządowych – otwieramy Puszkę Pandory?
strona 8
Nic o nas bez nas
strona 10
Mały wielki człowiek
strona 12
Powstaje ogród sensoryczny dla osób z niepełnosprawnościami
strona 13
Domy opieki dla starszych osób z niepełnosprawnościami
strona 15
Konkurs
strona 16
Malta Festival dostępnym wydarzeniem kulturalnym 2014!
strona 18
Spotkanie w leśniczówce
strona 20
Z wizytą w jednym z największych WTZ w Polsce!
strona 23
Nasza galeria
www.wotezet.pl

5
RAPORT

Płace w organizacjach
pozarządowych
– otwieramy Puszkę Pandory?
Archiwum

Na początku kwietnia 2015 roku portal www.wynagrodzenia.pl
opublikował wyniki Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 2014,
które mogą wzbudzić kontrowersje wśród wielu pracowników
organizacji pozarządowych, pracujących choćby w warsztatach terapii
zajęciowej. Dlaczego?

www.wotezet.pl
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Michał i Kasia – pełni pasji i energii pracownicy
Centrum Bukowska w Poznaniu.
Archiwum redakcji

Zaskakują dane mówiące o tym, że co czwarty pracownik organizacji pozarządowych zarabiał 5 900
zł i więcej, a 25% najniżej opłacanych osób otrzymywało mniej niż 2 700 zł (kwoty brutto). Najwyższe
przeciętne wynagrodzenie otrzymywali pracownicy organizacji pozarządowych z województwa
mazowieckiego – 4 600 zł brut to/m - c. Wysokie mediany w ynagrodzeń odnotowano również
w województwach dolnośląskim (4 400 zł), pomorskim (4 050 zł), i małopolskim (4 000 zł). Najniższe
wynagrodzenia otrzymywali pracujący na terenie województwa świętokrzyskiego, mediana pensji wyniosła
2 755 zł brutto. Przeciętne pensje, nie przekraczające 3 000 zł odnotowano w województwach opolskim
(2 800 zł), podlaskim (2 800 zł) i lubuskim (2 950).
Najwyższe wynagrodzenie otrzymywali pracownicy, których staż pracy wynosił od 11 do 15 lat. Mediana ich pensji
wyniosła 4 300 zł brutto miesięcznie. To o 43% więcej niż otrzymywali pracownicy z najkrótszym stażem pracy,
tj. pracujący rok i krócej. Ich przeciętne wynagrodzenie wyniosło 3 000 zł brutto.
Jak powyższe zestawienia mają się do zarobków terapeutów zajęciowych, rehabilitantów/ek oraz innych
specjalistów pracujących w warsztatach terapii zajęciowej, środowiskowych domach samopomocy, domach
pomocy społecznej oraz innych placówkach, gdzie na co dzień osoby z niepełnosprawnościami otrzymują solidne
wsparcie? Z własnych obserwacji, rozmów z pracownikami ośrodków czy głosów dobiegających z różnych części
kraju, wyłania się obraz wynagrodzeń oscylujących w tym najniższym przedziale kwotowym. Niestety, na pewno
nie sprzyja to komfortowi tej trudnej – i wymagającej sporo poświęcenia – pracy. Coraz częściej słyszę o bardzo
dobrych specjalistach, odchodzących z pracy w WTZ-ach, tylko i wyłącznie z powodów finansowych. Ilu z Was,
drodzy terapeuci w ostatnich latach otrzymało podwyżki wynagrodzeń? Oczywistą oczywistością są podwyżki
cen gazu, prądu, mieszkania. Mniej oczywiste są podwyżki płac w sferze wsparcia osób z niepełnosprawnościami.
Jak zaradzić tej sytuacji? Warsztaty Terapii Zajęciowej to nie dochodowe firmy, gdzie często od dobrej woli
pracodawcy zależy udzielenie pracownikom podwyżki płacy. Zdaję sobie sprawę, że kierownicy czy prezesi
stowarzyszeń i fundacji, prowadzących placówki nie przeleją z pustego w próżne – wiele warsztatów czy
środowiskowych domów samopomocy balansuje na granicy utrzymania, wiele zapewne jest zadłużonych.
Jedynym rozsądnym wyjściem jest wspólne działanie – pracowników i pracodawców z sektora pozarządowego,
wspierającego osoby z niepełnosprawnościami. Oczywiście, wymaga to bardzo często daleko idących
kompromisów (nie ukrywajmy – w wielu miejscach relacje pracownik – pracodawca nie są najlepsze). Jednak
takie działania wydają się w tym momencie jedynym rozsądnym rozwiązaniem.
www.wotezet.pl
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Dobrze, że pojawiają się w różnych częściach kraju inicjatywy postulujące zmianę form i zakresu finansowania
placówek. Na naszych łamach będziemy o nich z chęcią pisać i kibicować. „WóTeZet” to także forum otwarte na
Wasze głosy – także te, niezbyt popularne w środowisku. Zachęcamy do dyskusji przedstawicieli pracodawców
(organizacji pozarządowych) oraz pracowników, a także związków zawodowych. Jesteśmy także otwarci na
sygnały z organizacji prowadzących WTZ-y, ŚDS-y, itp., gdzie sytuacja jest dobra i pracownicy godziwie zarabiają
(czyli znajdują się w tych pierwszych 25%, z zarobkami powyżej 5000 zł brutto).
Pamiętajmy, że na obecnej sy tuacji, poza pracodawcami i pracownikami, tracą tak że osoby
z niepełnosprawnościami – uczestnicy ośrodków terapii zajęciowej.
Czekamy na Wasze głosy.
Piszcie listy na redakcja@wotezet.pl lub wiadomości na naszym profilu: facebook.com/wotezet
MARCIN HALICKI

Więcej informacji o badaniu na stronie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 2014 - http://wynagrodzenia.pl/obw.php

www.wotezet.pl
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Nic o nas
bez nas
Panel nt. edukacji prowadzony przez dr Ewę Wapiennik-Kuczbajską (APS)
i Macieja Barańskiego (dyrektor sp nr 44 w gdańsku)
Z. Mrugalski

W Teatrze Szekspirowskim w Gdańsku odbyła się Ogólnopolska debata środowisk osób
niepełnosprawnych „Nic o nas bez nas. Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych na
serio”. W debacie udział wzięli m.in. Jarosław Duda Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki
Społecznej, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Jan Filip Libicki senator RP oraz osoby
reprezentujące różne środowiska osób niepełnosprawnych i osoby z niepełnosprawnością –
beneficjenci Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, którą Polska ratyfikowała w 2012 roku.
Spotkanie rozpoczęło się od odczytania listu Anny Komorowskiej małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Bronisława Komorowskiego do uczestników debaty, w którym napisała:
„(…) to ważne, że omawiacie Państwo dotychczasowe działania na rzecz wdrażania Konwencji Organizacji
Narodów Zjednoczonych, o prawach osób niepełnosprawnych, którą ratyfikował mój małżonek w 2012 roku.
Konwencja ważna jest zarówno dla osób z niepełnosprawnością jak również dla wszystkich, którzy zmieniają
sposób myślenia o niepełnosprawności, wspierają integracje i podejmują wyzwania do wprowadzania dalszych
zmian na rzecz poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych. (…) Wysoko cenię zaangażowanie rodziców osób
z niepełnosprawnością, którzy inicjują szereg ważnych rozwiązań, inspirując w ten sposób do działania zarówno
samorząd, jak i organizacje samorządowe, a także lokalną wspólnotę”.
Podczas debaty dyskutowano na temat wdrażania postanowień Konwencji, skutecznych standardach rehabilitacji,
opiece zdrowotnej, edukacji, możliwościach na rynku pracy oraz o udziale osób z niepełnosprawnością w życiu
publicznym i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu.
Maria Król – Przewodnicząca Zarządu Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych podkreśliła w swoim
wystąpieniu, że osoby z niepełnosprawnością mają prawo i obowiązek współdecydować, wypowiadać się na
temat potrzeb, a także mówić o własnych dysfunkcjach i ograniczeniach w przestrzeni publicznej. Jej zdaniem
świat odchodzi od medycznego myślenia o niepełnosprawności. Wielu niepełnosprawności nie da się po
prostu wyleczyć, natomiast można zmieniać środowisko. Można modyfikować to środowisko tak, aby osoby
z niepełnosprawnością aktywnie i na równi z innymi mogły uczestniczyć w życiu społecznym. Nowa definicja
o niepełnosprawności mówi, że niepełnosprawność jest czymś ewoluującym, jest to zmienna, która zależy od tego
jak zmodyfikowane jest środowisko dla osoby z niepełnosprawnością. Podkreśliła również fakt, że dostosowanie
środowiska do potrzeb osób z niepełnosprawnością powoduje, iż osoby te nie odczuwają ciężaru swej dysfunkcji.
Na zakończenie dodała: – Niepełnosprawność to z jednej strony aspekt medyczny, z drugiej zaś kwestia społeczna
i polityczna. O niepełnosprawności należy myśleć przede wszystkim w kategorii praw człowieka.
Apelowała o godne i niezależne życie osób z niepełnosprawnością w Polsce.
www.wotezet.pl
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Krystyna Mrugalska

Maria Król
Z. Mrugalski

Następnie Krystyna Mrugalska – Prezes Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
mówiła o „Myśleniu Konwencyjnym jako drodze do niezależności osoby z niepełnosprawnością”. Wystąpienie
rozpoczęła od słów: „Jestem szczęśliwa. Publiczność tak licznie zebrała się dzisiaj w trudnym temacie
gatunkowym. To jest efekt zmiany świadomości”. Zdaniem Krystyny Mrugalskiej „aktualnie wkraczamy w stan
bio-psychologicznego podejścia do spraw osób z niepełnosprawnością”, które mają prawo uczestniczyć w życiu
społecznym. Podczas wystąpienia położyła nacisk na prawa człowieka podkreślając wartości, na których
zbudowany został stosunek społeczeństwa do osób z niepełnosprawnością. Przypomniała uczestnikom debaty,
iż w 1948 roku powstała Powszechna Deklaracja Praw Człowieka. Na zakończenie powiedziała: - Bariera tkwi po
stronie postaw ludzkich, a nie dysfunkcji organizmu. Barierę można likwidować i to jest wspólne zadanie.
Podczas panelu dyskusyjnego „o roli władzy lokalnej , administracji rządowej i samorządowej oraz ich współpracy
z organizacjami osób niepełnosprawnych we wdrażaniu Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych” mówiono
między innymi o promowaniu dobrych praktyk, aktywności zarówno w życiu społecznym jak i zawodowym oraz
o wprowadzaniu rozwiązań prawnych.
– W Gdańsku rodziły się dobre rzeczy i jestem przekonany, że dzisiejsze spotkanie ma istotne znaczenie w procesie
wdrażania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – mówił Jarosław Duda Sekretarz Stanu w Ministerstwie
Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Podkreślił również, że w procesie
wdrażania kluczową rolę odgrywa edukacja i partnerstwo struktur administracji rządowej, samorządowej i rynku
pracy.
Ogólnopolską debatę zorganizowało Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, Fundacja Unia Metropolii Polskich
i Stowarzyszenie Gdański Obszar Metropolitalny. Partnerem wydarzenia było Miasto Gdańsk.
RED
www.wotezet.pl
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Mały Wielki

Człowiek

Andrzej Łukasik

jsnphumanus.pl

www.wotezet.pl
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W niedzielę, 5 lipca wyruszy z Łodzi do Francji
kolejna wyprawa Radośnie Zakręconych. Jednym
z uczestników projektu, w którym biorą udział osoby
z różnym stopniem niepełnosprawności jest Andrzej
Łukasik. Sportowiec dzięki wsparciu lidera rynku
gazu ziemnego w Polsce – Polskiego Górnictwa
Naftowego i Gazownictwa SA planuje dotrzeć
w ciągu trzech tygodni do La Salette.

W Janowie Lubelskim, gdzie mieszka mówią o nim „Mały, Wielki Człowiek”. Udziela się społecznie, kieruje
Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych KRON, od 2006 r. działa też w lokalnym samorządzie. Będąc miejskim
radnym, zgłasza i podejmuje różne inicjatywy służące poprawie jakości życia osób niepełnosprawnych w mieście.
Ale nie tylko.
– Staram się być aktywny i pomagać innym. Stowarzyszenie KRON wspiera osoby niepełnosprawne od urodzenia
oraz poszkodowane m.in. w wyniku wypadków komunikacyjnych. Nie można się poddawać, trzeba działać –
tłumaczy Andrzej Łukasik.
Największą pasją niepełnosprawnego działacza społecznego z Janowa Lubelskiego jest sport. Łukasik od 13 lat
gra w tenisa ziemnego oraz podróżuje po Europie… rowerem.
W pierwszą daleką podróż wybrał się w roku 2013 do Isola del Gran Sasso d’Italia. Latem ubiegłego roku dzięki
niezawodnemu wsparciu PGNiG odwiedził San Govanni Rotondo na specjalnie dostosowanym do jego potrzeb
rowerze. W tym roku Andrzej Łukasik udaje się do La Salette.
– Do wyjazdu przygotowuję się od kilku miesięcy. Jem zdrowe, niskokaloryczne posiłki. Jeżdżę rowerem, wykonuję
różne ćwiczenia usprawniające w domu. Trenuję co najmniej trzy, cztery godziny dziennie. W ramach treningów
planuję przejechać trasy liczące około 2000 tys. kilometrów – mówi Łukasik.
Trasa wyprawy wiedzie przez Czechy, Austrię i Niemcy. Andrzej Łukasik pokona ją zatrzymując się na chwilę
w ciekawych miejscach. W podróży wspierać go będą m.in.: serwisant rowerów, pielęgniarka i piloci. Cała grupa
uczestników wyprawy będzie się składać… z doświadczonych rowerzystów.
– Dzięki niezawodnemu wsparciu firmy PGNiG – spełniam swoje marzenia. Jeżeli konsekwentnie do czegoś dążymy,
możemy osiągnąć niejeden sukces – podsumowuje Andrzej Łukasik.
Wyjazd do miejscowości we francuskich Alpach planowany jest na 5 lipca. Powrót dwadzieścia dni później.
Andrzejowi Łukasikowi życzymy dobrej kondycji, a także bezpiecznej i pełnej wrażeń wyprawy!
RED
www.wotezet.pl

12
WIADOMOŚCI

Powstaje ogród
sensoryczny

dla osób z niepełnosprawnościami

Pole lawendy
yunphoto.net

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Cieszynie otrzymało
grant w wysokości 10 tys. dolarów na dalszą realizację projektu ogrodu sensorycznego.

Dzięki wsparciu finansowemu możliwa będzie rozbudowa obecnego pola lawendowego i utworzenie ogrodu
sensorycznego (terapeutycznego) oferującego bogatą gamę wrażeń zmysłowych, będącego miejscem nauki,
terapii i rehabilitacji osób ze sprzężoną niepełnosprawnością.
Ogród sensoryczny będzie dla osób niepełnosprawnych z jednej strony miejscem relaksacji, odpoczynku,
a z drugiej strony miejscem doświadczania świata przyrody, motywującym do aktywności ruchowej, pracy,
podejmowania działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Przebywanie w otoczeniu roślin i praca w ogrodzie
korzystnie wpłyną nie tylko na zdrowie fizyczne osoby niepełnosprawnej, lecz również na jej rozwój psychiczny
i emocjonalny, a tym samym poprawią jakość jej życia.
RED
www.wotezet.pl
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Domy opieki

dla starszych osób
z niepełnosprawnościami

Wizualizacja domu na ul. Pionierów

Wizualizacja domu na ul. Sochaczewskiej
pomozity.org

Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty” planuje
budowę trzech Domów Opieki dla Osób Starszych Niepełnosprawnych. W placówkach
zamieszkają osoby z niepełnosprawnością ruchową.

Funkcjonalny i przyjazny układ przestrzenny zapewniać będzie podopiecznym wysoki standard życia
w bezpiecznym otoczeniu i kameralnej atmosferze. Nad zdrowiem i samopoczuciem pensjonariuszy czuwać
będą pielęgniarki i rehabilitanci. Wielofunkcyjna przestrzeń gwarantować będzie zarówno możliwość integracji
podopiecznych jak i ich niezależne funkcjonowanie.
Podopieczni Domów Opieki zostaną zakwaterowani w pokojach 1-2 osobowych przystosowanych do potrzeb
osób z niepełnosprawnością ruchową. Osoby niepełnosprawne będą mogły korzystać z balkonów i tarasów,
dostępnych zarówno z pomieszczeń mieszkalnych jak i przestrzeni wspólnych.
W każdym z Domów Opieki powstaną pomieszczenia do prowadzenia terapii zajęciowej i rehabilitacji mającej
na celu utrzymanie i podnoszenie sprawności życiowej i intelektualnej pensjonariuszy. W zaplanowanej
strefie rehabilitacyjnej ma się znaleźć sala do ćwiczeń z wykorzystaniem maszyn treningowych, stanowiska
rehabilitacyjne, sala do kąpieli leczniczych oraz wanny z hydromasażem.
RED
www.wotezet.pl
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KONKURS!
startupstockphotos.com

Bądź widoczny w mediach
społecznościowych!
Ogłaszamy konkurs na najlepszy profil
społecznościowy prowadzony przez
warsztaty terapii zajęciowej w naszym kraju!
Jeżeli prowadzicie profile Waszych placówek na facebooku, twitterze, instagramie, itp. przesyłajcie
swoje zgłoszenia! Czekamy na nie pod adresem mailowym: redakcja@wotezet.pl
Możecie również przesyłać nam wiadomości na profilu facebook.com/wotezet
Wasze profile oceni jury, w skład którego wejdą osoby, na co dzień profesjonalnie zajmujący się
social media.
Dla zwycięzców konkursu przygotujemy atrakcyjne nagrody!

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ MIJA
15 WRZEŚNIA 2015 ROKU.
www.wotezet.pl
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Malta Festival

dostępnym wydarzeniem
kulturalnym 2014!

Jest nam niezwykle miło poinformować, że nasz
plebiscyt na „Dostępne kulturalne wydarzenie 2014
roku” zdecydow§aną większością głosów wygrał
Festiwal Malta!

www.wotezet.pl
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Na kolejnych miejscach znalazł się Festiwal Transatlantyk oraz Open’er Festival.
Zwycięzcy plebiscytu w najbliższym czasie przekażemy pamiątkowy dyplom oraz certyfikat zezwalający na
używanie znaku „Dostępna Kultury”.
Fundacji Malta, organizatorowi Festiwalu Malta serdecznie gratulujemy, dziękujemy także wszystkim osobom
głosującym w naszym plebiscycie.
Przypomnijmy – celem kampanii „Dostępna Kultura” jest jest zwiększenie liczby osób z niepełnosprawnościami,
które uczestniczą w wydarzeniach z zakresu szeroko rozumianej kultury.
Wypracowane w trakcie kampanii „Dostępna kultura” standardy wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami
mają ogromne znaczenie w kontekście przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu tej grupy społecznej.
Przygotowując poniższe wytyczne konsultowaliśmy ich treść ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami.

Poniżej nasze rekomendacje dla organizatorów wydarzeń kulturalnych, dotyczące dostępności imprez:
–
miejsce parkingowe dla osoby z niepełnosprawnościami umiejscowione w najbliższym otoczeniu imprezy;
–
odrębny sektor/platforma dla osób z niepełnosprawnościami, mała infrastruktura (dostosowane toalety, itp.);
–
bezpłatny bilet dla opiekuna osoby o umiarkowanym lub znacznym stopniu albo widocznej
niepełnosprawności;
–
utwardzenie terenu wydarzenia (dostępność wewnętrznych dróg komunikacyjnych);
–
powszechnie dostępne informacje dla osób z niepełnosprawnościami (także na stronie internetowej
wydarzenia);
–
przeszkolony personel na terenie imprezy,
w tym tłumacz/osoba przeszkolona w zakresie języka migowego;
–
możliwość wejścia na teren imprezy psa przewodnika osoby niewidomej;
–
dostępność wydawnictw dla osób z niepełnosprawnościami.
Partnerem Dostępnej Kultury jest WóTeZet!
RED
www.wotezet.pl
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Spotkanie
w leśniczówce

23 marca 2015r. uczestnicy i terapeuci z Warsztatu Terapii
Zajęciowej w Czeszewie udali się do Ośrodka Edukacji
Leśnej w Czeszewie. na spotkanie z leśnikiem, panem
Hubertem Przybylskim
Ośrodek Edukacji Leśnej mieści się w pięknym historycznym, zabytkowym dworku z XIX w. Kiedyś w budynku
mieścił się skład soli na Warcie. Później znajdowało się tu biuro Nadleśnictwa Skarbu Pruskiego, a od 1918 biuro
i siedziba Państwowego Nadleśnictwa w Czeszewie. Adaptacja budynku Nadleśnictwa Państwowego Czeszewo
pozwoliła na utworzenie nowoczesnego ośrodka edukacyjnego. Obecnie Ośrodek należy do Nadleśnictwa Jarocin.
Po krótkim powitaniu w kancelarii leśniczego, pan Hubert opowiedział nam o swojej pracy i historii leśniczówki,
a także o Państwowych Lasach i Nadleśnictwie Jarocin. Potem przeszliśmy do sali, w której pan Hubert w pasjonujący
sposób opowiadał nam o pracy leśników, o lesie i jego mieszkańcach. Nie był to nudny wykład, lecz barwna opowieść
podczas której oglądaliśmy ciekawe eksponaty, a także odpowiadaliśmy na różne intrygujące pytania, sprawdzając
swoją wiedzę. Okazało się, że niektórzy z nas bardzo dobrze orientowali się w faunie i florze lasu, a zwłaszcza tej
dotyczącej lasów czeszewskich. Z zaciekawieniem słuchaliśmy o tym, jakie zwierzęta żyją w polskich lasach –
które z nich są pod ochroną, jak żyją, co jedzą, kiedy przychodzą na świat ich młode. Niektóre z tych zwierząt można
spotkać tuż obok, wyglądając za płot, spoglądając na pole czy też łąkę. Warto się więc czasem rozejrzeć dokoła,
zatrzymać na chwilę i zauważyć, jak piękny jest świat nas otaczający! Sam mam możliwość obserwowania wielu
ciekawych gatunków zwierząt, zwłaszcza ptaków, dzięki temu, że mieszkam blisko rzeki Warty, a naprzeciwko
mojego domu znajduje się stare koryto tej rzeki, z urokliwą łąką.
www.wotezet.pl
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Spotkanie w leśniczówce to wielkie przeżycie
dla uczestników czeszewskiego Warsztatu.
Archiwum WTZ w Czeszewie

Najbardziej zaintrygowała nas jednak opowieść o orle bieliku, który jest pod ścisłą ochroną i występuje bardzo
rzadko, a do niedawna był naszym sąsiadem. Gniazdował bowiem po drugiej stronie Czeszewa, za rzeką, na
terenie Żerkowsko-Czeszewskiego Parku Krajobrazowego. Nietety, bieliki wyniosły się stamtąd kilka lat temu,
prawdopodobnie ze względu na degradację środowiska, środkami chemicznej ochrony roślin. Sprawiły one, że
te piękne ptaki znosiły jaja bez skorupek, a więc nie mogły się dochować potomstwa. Smutne to i tragiczne. Na
szczęście już zakazano stosowania tych szkodliwych środków. Niestety orły w Czeszewie już nie zobaczymy, czego
wszyscy ogromnie żałujemy. Orzeł ten jest przecież symbolem naszego państwa i występuje w godle Polski.
Spotkanie zapadło nam na długo w pamięć. Chętnie jeszcze raz odwiedzimy naszych miłych sąsiadów leśników,
może dowiemy się wtedy czegoś równie ciekawego. A panu Hubertowi przesyłamy specjalne pozdrowienia!
ZBIGNIEW STRUGAŁA
WTZ CZESZEWO

www.wotezet.pl
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Z wizytą w jednym
z największych

WTZ w Polsce!
Stowarzyszenie Koło Pomocy
Dzieciom Niepełnosprawnym
w roku 2014 obchodziło swój
jubileusz XX lecia istnienia.
Celem organizacji jest pomoc
o
s
o
b
o
m
z niepełnosprawnościami i ich
rodzinom. Cel ten realizujemy
przez prowadzenie Warsztatów
Te ra p i i Za j ę ci owe j w k i lk u
siedzibach. Warsztaty w
P i o t r k o w i e Tr y b u n a l s k i m
powstały w 1995 r., placówka
w Sulejowie działa od 2007 r.
W s t yc z n i u 2 0 1 5 r. W T Z
w Sulejowie otworzy ł nową
lokalizację – w Bąkowej Górze.

W zajęciach mogą uczestniczyć osoby z niepełnosprawnościami, które ukończyły 18 rok życia i posiadają
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do terapii zajęciowej. Uczestnicy są mieszkańcami
Piotrkowa Trybunalskiego oraz gmin powiatu piotrkowskiego: Czarnocin, Sulejów, Gorzkowice, Łęki Szlacheckie,
Rozprza, Grabica, Moszczenica, Wola Krzysztoporska oraz Ręczno. Warsztat jest placówką pobytu dziennego,
czynną pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 -15.30. Zajęcia dla uczestników trwają
7 godzin dziennie. Warsztaty prowadzą zajęcia z zachowaniem jednomiesięcznego urlopu wakacyjnego
w miesiącu lipcu oraz przerwy świąteczno-noworocznej. Każda pracownia liczy pięcioro uczestników, z różnymi
schorzeniami. Uczestnicy przebywają w danej pracowni wykonując czynności ściśle związane z założeniami
danej pracowni zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Na liście uczestników ośrodka jest aż 155 osób (!), co
oznacza, że Stowarzyszenie prowadzi jeden z największych WTZ-ów w Polsce. Uczestnicy są dowożeni busami,
dostosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych.
Nad całością procesu aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami czuwa wysoko
wyspecjalizowany zespół pracowników, całym sercem oddany swoim zadaniom. Dla każdego uczestnika
Warsztatu Rada Programowa opracowuje Indywidualny Program Rehabilitacji obejmujący rehabilitację ruchową
i psychospołeczną. Poszerzenie zaradności osobistej i przystosowującej do życia i pracy odbywa się poprzez
działania integrujące i uspołeczniające, od usprawnienia poszczególnych funkcji psycho–fizycznych, poprzez
trening ekonomiczny oraz ścisły kontakt z rodzicami i opiekunami. W placówce w Piotrkowie Trybunalskim jest
siedemnaście pracowni, w Sulejowie dziewięć, a w Bąkowej Górze pięć.
www.wotezet.pl
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Archiwum Stowarztszenia

Oto nasze pracownie:
1. Piotrków Trybunalski: multimedialna, witrażu, fotograficzno-komputerowa, gospodarstwa domowego,
muzyczna, plastyczna, majsterkowania i technik różnych, stolarska, krawiecka, rękodzieła, haftu, malarska,
ochrony środowiska i promocji zdrowia, kosmetyczno-fryzjerska, teatralna, florystyczna i dekoratorska.
2. Sulejów: stolarska, gospodarstwa domowego, teatralna, muzyczna, rękodzieła, ogrodnicza, malarska,
krawiecka, haftu i koronkarstwa.
3. Bąkowa Góra: komputerowa, florystyczna, plastyczna, majsterkowania i ceramiczna.
Uczestnicy mają możliwość korzystania z zajęć rehabilitacyjnych prowadzonych pod okiem rehabilitanta oraz
pomocy psychologa. WTZ jest odskocznią i pomysłem na życie dla osób z niepełnosprawnościami, właśnie tutaj
czują się jak w domu. Rehabilitacja i terapia , czas spędzony wśród koleżanek i kolegów sprawiają, że czują się
potrzebni, akceptowani i po prostu szczęśliwi. Uczestnicy oprócz zdobywania umiejętności życia codziennego
oraz rozwijania swoich zainteresowań i talentów, biorą udział w licznych konkursach plastycznych, muzycznych,
przeglądach artystycznych, zawodach sportowych oraz wycieczkach, w których osiągają wyróżnienia oraz miejsca
na podium. Ważnym aspektem są także organizowane zabawy taneczne, dyskoteki z okazji różnych uroczystości,
np. z okazji Dnia Kobiet oraz pikniki i ogniska.
Nie jesteśmy w stanie w kilku zdaniach opisać naszych radości, trosk i pięknych chwil, które wydarzyły się w ciągu
minionych lat m.in.: ślub dwójki uczestników, którzy poznali się i pokochali w Warsztacie, czy uczestnika, który po
amputacji dolnych kończyn stanął na nogi dzięki protezom.
Pomimo trudu, chwile te sprawiają, że praca ta daje nam wiele satysfakcji i wiary, że warto to robić dalej.
KADRA I UCZESTNICY WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ PRZY STOWARZYSZENIU KOŁO POMOCY
DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM.
www.wotezet.pl
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Nie jesteśmy w stanie w kilku zdaniach opisać naszych radości, trosk i pięknych
chwil, które wydarzyły się w ciągu minionych lat m.in.: ślub dwójki uczestników,
którzy poznali się i pokochali w Warsztacie, czy uczestnika, który po amputacji
dolnych kończyn stanął na nogi dzięki protezom.

W swoich placówkach Stowarzyszenie oferuje różnorodne formy
wsparcia dla uczestników z niepełnosprawnościami.

Archiwum Stowarztszenia
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Nasza Galeria
Przyjęło się, że w przypadku prac plastycznych tworzonych przez osoby z niepełnosprawnościami, najczęściej
wspominamy te narysowane lub namalowane, ewentualnie wykonane w technice grafiki komputerowej. Jednak po
bliższym zapoznaniu się z tematem sztuki tworzonej przez uczestników warsztatów terapii zajęciowej lub
środowiskowych domów samopomocy dochodzimy do konkluzji, że różnorodność gatunkowa i techniczna prac jest
tak duża, a jednocześnie są to dzieła o tak wysokim poziomie wykonania, że zdecydowanie warto się nimi cieszyć.
W Naszej Galerii prezentujemy prace nagrodzone podczas XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
„SZTUKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”, organizowanego przez PFRON, w kategorii „Tkanina i aplikacja” oraz
„Rzeźba kameralna i płaskorzeźba”
RED
TKANINA I APLIKACJA
1. Dorota Wałach, Sianokosy, WTZ przy PSOUU w Rymanowie (woj. podkarpackie)
2. Kamil Skowron, Żaby i ryby, WTZ w Wojsławicach (woj. lubelskie)
3. Beata Fiećko, Jak to ze lnem było, WTZ w Suwałkach Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (woj. podlaskie)
RZEŹBA KAMERALNA I PŁASKORZEŹBA
4. Sebastian Chybiorz, Zakochane ptaki, WTZ w Drogomyślu prowadzony przez Powiatowy Dom Pomocy Społecznej „Feniks” w Skoczowie (woj. śląskie)
5. Zbigniew Golon, Kot, WTZ Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu (woj. warmińsko-mazurskie)
6. Zbigniew Pakizer, Ptaki, Środowiskowy Dom Samopomocy im. Jana Pawła II w Gdańsku (woj. pomorskie)

