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Dzień dobry!
Złota polska jesień. Kto jej nie lubi? Nie widzę
rąk w górze. Zresztą, wystarczy pojechać za
miasto, przejść się po lesie, łące, wybrać się
na grzyby. Znajomi mi ostatnio mówili, że
w tym roku grzyby same wskakują do
koszyka – potwierdzacie?
Jesień kojarzy mi się z zapachem. Trudnym do określenia, bo
pochodzącym z dzieciństwa. To zdecydowanie przyjemne
doświadczenie i wspomnienie. Szum liści, szorowanie po nich
nogami, przejeżdżanie po nich rowerem czy wózkiem to wyjątkowe
doznania, posiadające również aspekt terapeutyczny, wyciszający,
najprościej mówiąc relaksujący. Polecam wszystkim!
Coraz chłodniejsze dni, wcześniej zapadający zmierzch to dobry
czas na nadrobienie zaległości filmowych i teatralnych. Fundacja
„Mili ludzie" od kilku lat przygotowuje audiodeskrypcję do
filmów i spektakli. Sprawia nam to wiele radości, zwłaszcza, że
coraz więcej osób niewidomych, niesłyszących oraz z innymi
niepełnosprawnościami uczestniczy w wydarzeniach kulturalnych.
Jesienią będzie wiele takich imprez w całej Polsce – my zapraszamy
Was do Poznania. W listopadzie ruszy „II Miły Przegląd Teatralno-Filmowy”, w ramach którego pokażemy naszą ostatnią dostępną
produkcję: hit kinowy ostatnich tygodni – „(Nie)znajomych”
z Tomaszem Kotem, Kasią Smutniak i Mają Ostaszewską w rolach
głównych. Bardzo się cieszyliśmy na współpracę z producentami
filmu, tym bardziej jest nam miło, że tak dużo osób ruszyło do kin
w całej Polsce, aby obejrzeć tę mądrą komedię. Jeżeli ktoś z naszych
czytelników/któraś z naszych czytelniczek widział/widziała ten
film, zachęcamy do przesyłania nam recenzji! Najlepszą z nich
nagrodzimy pakietem filmów DVD! Wszystkie Wasze recenzje
przekażemy twórcom filmu :).
Miłej lektury!
Marcin Halicki
Redaktor naczelny
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fot. Cecylia Leszczak

Doświadczanie
siebie oraz
doświadczanie
sobą Proces stawania się

terapeutą/terapeutką
Procesów, jakie zachodzą pomiędzy
koniem a człowiekiem, a także działań, jakie
proponujemy naszym pacjentom i pacjentkom,
powinno się bezwzględnie doświadczyć na
sobie. My jako terapeuci i terapeutki wnosimy
do naszej pracy z koniem i człowiekiem,
samych siebie - własne przeżywanie emocji
oraz doświadczenia z końmi.
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jak działała na mnie
i na moją interakcję
z koniem obecność
hipoterapeutki
i osoby prowadzącej
konia, a także
sposób w jaki koń
był przygotowywany
do zajęć. Doskonale
pamiętam, jaki wpływ
miała na mnie obecność
grupy przyszłych
hipnoterapeutów
i hipoterapeutek
przyglądających się
zajęciom. Co ciekawe,
wiedzę teoretyczną,
którą wpajano mi
na kursie, właśnie
dzięki tym własnym doświadczeniom
Doświadczenia, jakie zdobywamy w procesie

potrafiłam przekształcić w prawdziwą

kształcenia, odkrywają przed nami całkowicie nowe

i oferowaną z wyczuciem pomoc

horyzonty dotyczące oddziaływania hipoterapii.

pacjentom i pacjentkom. Ponadto

Doświadczanie na sobie jest procesem, w ramach

obserwując własne reakcje uzyskałam

którego specjaliści i specjalistki terapii z udziałem

dużo nowym informacji znakomicie

zwierząt uczestniczą w realnych sytuacjach.

uzupełniających te otrzymane

W ramach przygotowania do zawodu, a także

w trakcie wykładów i praktyk

w ramach rozwoju zawodowego, powinniśmy

hipoterapeutycznych.

łączyć przekazywanie niezbędnej wiedzy, praktyki,
doświadczanie na sobie, jak również doświadczanie

Od tej pory „zaliczyłam” mnóstwo

siebie z końmi oraz superwizje.

nowych sytuacji, które za każdym
razem poszerzały moje horyzonty

Własne przekonania i uprzedzenia
jako źródło braku poznania

wiedzy i praktyki z dziedziny hipoterapii.
Jednak najważniejsze w tej pracy
okazało się właśnie to kluczowe słowo:

Od 2012 roku zajmuję się zawodowo tematyką

doświadczenie.

hipoterapii. Zaczęło się od momentu, gdy
będąc nauczycielką w szkole specjalnej, stałam

O emocjach słów kilka

się uczestniczką kursu hipoterapeutycznego
w Poznaniu. Doświadczyłam wtedy „na własnej

W 2012 roku, po kilkuletnich staraniach,

skórze” oddziaływania poszczególnych pozycji na

udało mi się rozpocząć kurs hipoterapii,

koniu oraz ćwiczeń, które proponowane są naszym

którego pierwszym etapem był

podopiecznym w trakcie hipoterapii. Pamiętam, co

tydzień intensywnego doświadczania

wtedy przeżywałam, co działo się z moim ciałem, co

na sobie oraz doświadczania sobą

działo się pomiędzy mną a koniem. Pamiętam też,
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fot. Cecylia Leszczak (3)

prawdziwymi problemami emocjonalno-ruchowymi. Zachodził realny proces
pracy z koniem i uczestnikami oraz
uczestniczkami zajęć. Osoby, które brały
udział w tym projekcie, były zaskoczone,
jak bardzo wpłynął on na poziom ich
wiedzy o hipoterapii oraz na własne
postawy. Dla mnie fundamentalnie
koni. Dopiero po tym etapie rozpoczynały się

zmienił się pogląd na pewne sposoby pracy.

standardowe tygodnie kursu w postaci teorii

Zmieniła się nawet chęć i motywacja do współpracy

oraz praktyk. W efekcie absolwenci i absolwentki

z osobami, których wcześniej nie darzyłam sympatią

tego kursu mieli zupełnie inne spojrzenie na

czy zaufaniem. Po tym doświadczeniu zaczęliśmy

działanie hipoterapii niż grupy wcześniejsze. Moim

sobie pomagać.

zdaniem byliśmy bardziej autentyczni oraz pewni
siebie w pracy. Dla bardziej otwartych na rozwój

Brak poczucia odpowiedniego przygotowania

uczestników i uczestniczek tego kursu rozpoczęła się

do wykonywania zawodu odczuwany jest

praca nad sobą oraz ukształtowała się w nich pokora

przez hipnoterapeutów i hipnoterapeutki na

niezbędna do tego rodzaju działania. Okazywali też

całym świecie. W trakcie Światowego Kongresu

większe zrozumienie dla relacji koń - pacjent oraz

organizowanego przez Federation of Riding for

dla potrzeb samych podopiecznych. To, ile udało się

the Disabled Internacional (FRDI) w 2009 roku

im osiągnąć, zależało od otwartości i gotowości do

w Münster takie właśnie uwagi zgłaszali uczestnicy

zmian samych uczestników i uczestniczek, a także od

i uczestniczki tego wydarzenia. Skąd bierze się

ich empatii.

niedosyt, skoro teoretyczne oraz praktyczne
szkolenie hipoterapeutyczne jest na wysokim

Zanim jednak rozpoczęliśmy kurs, wszyscy

poziomie w wielu krajach? Rozmawiając z wieloma

spotkaliśmy się i poprowadziliśmy zajęcia dla siebie

osobami o ich frustracji, która wynikała z poczucia,

nawzajem. Każdy miał wnieść do nich własny wkład,

że wciąż mało rozumiemy i potrafimy, byłam

w postaci własnego stylu i metod, przy pomocy

przekonana, że właśnie doświadczanie na sobie

których chciałby pracować. Uczestnicy i uczestniczki

oraz doświadczanie sobą jest właściwą drogą

tej grupy zamieniali się rolami terapeuty/terapeutki,

uzupełnienia tej luki.

pacjenta/pacjentki, osoby prowadzącej konia.
Niczego nie udawaliśmy, pracowaliśmy z naszymi
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Są takie miejsca,
wydarzenia, są tacy ludzie,
do których chce się
wracać. Dla mnie takim
miejscem jest Europejski
Festiwal Filmowy
Integracja Ty i Ja
w Koszalinie. Miałam
niezwykłą przyjemność
kolejny raz brać udział
w tym festiwalu. Filmy
poruszające temat
niepełnosprawności,
wydarzenia towarzyszące
oraz ludzie, którzy je
tworzą, wolontariusze
i wolontariuszki oraz osoby
uczestniczące są niezwykli.

Najlepiej zapamiętałam film, który
w czasie tegorocznego festiwalu został
nagrodzony dwukrotnie – „Superhero”
w reżyserii Dariusza Janiczaka.
Otrzymał on statuetkę Motyl 2019
w kategorii filmu amatorskiego „za
wspaniałych bohaterów, błyskotliwy
humor i niezwykłą lekkość opowieści
oraz prawdziwy suspens. Dodatkowo
jury doceniło poziom realizacji
i doskonały montaż, które nie ustępują
profesjonalnym produkcjom”, a także
nagrodę Jury Młodzieżowego. Historia
poruszona w filmie w bardzo prosty
sposób uświadamia, że supermocą
każdego z nas może być pomaganie
innym, a pokazanie tego przez pryzmat
fantastyki i dowcipu powoduje, że film
na dłużej utkwi w pamięci widzów.
Europejski Festiwal Filmowy Integracja
Ty i Ja to nie tylko filmy! W tym roku
można było wziąć udział w takich
wydarzeniach towarzyszących jak:
panel filmowy „Jak czytać film?”
prowadzony przez profesora
Wojciecha Otto, warsztaty artystyczne
„Pamiętajcie o ogrodach”, czy warsztaty
„Sztuka animacji” prowadzone
przez Eugeniusza Gordziejuka ze
Stowarzyszenia Polskich Producentów
Animacji. Nie zabrakło także spotkań
prowadzonych przez Krzysztofa
Głombowicza z gośćmi, którzy dzielili
się swoimi historiami związanymi
z hasłem przewodnim tegorocznej
edycji – „Praca – scenariusz dla
każdego”.
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Izabela Sopalska-Rybak

Najwięcej widowni przyciągnął znany aktor Robert

Prezeska zarządu Fundacji Kulawa Warszawa

Więckiewicz, który zagrał w takich filmach jak:

Trenerka, działaczka społeczna

„Kler” Wojciecha Smarzowskiego, „Jak pies z kotem”
Janusza Kondratiuka i „Wałęsa. Człowiek z nadziei”
Andrzeja Wajdy.

Koordynatorka działań fundacji oraz
inicjatorka wielu projektów. Od 2012 roku
działa na rzecz udostępniania miasta dla osób

Moją rolą w tym roku było poprowadzenie lekcji

z niepełnosprawnościami. Prowadzi szkolenia

savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnościami.

dla pracowników i pracownic różnych instytucji

Jest to autorski projekt Fundacji Kulawa Warszawa,

m. in. z zakresu profesjonalnej obsługi osóbz

której misją jest tworzenie przestrzeni dostępnej

niepełnosprawnością, sprawdza dostępność,

dla wszystkich, pod względem architektonicznym,

pomaga przy projektowaniu nowych budynków

społecznym i związanym z komunikowaniem

oraz przestrzeni. Promuje niezależne życie osób

się, a także zmienianie postrzeganie osób

z niepełnosprawnościami, sport oraz kulturę

z niepełnosprawnościami. Od początku

dostępną dla wszystkich. Wraz z założeniem

istnienia fundacji podstawowymi kierunkami

fundacji ruszyła z autorskim projektem lekcji

działań są: edukacja, udostępnianie kultury,

savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnościami

propagowanie sportu oraz niezależnego życia osób

w szkołach, który cieszy się ogromnym

z niepełnosprawnościami.

zainteresowaniem uczniów i uczennic, a także
W czasie lekcji savoir-vivre wobec osób

grona pedagogicznego.

z niepełnosprawnościami przedstawiamy
Portal KulawaWarszawa.pl otrzymał nagrodę

najważniejsze kwestie dotyczące pierwszego

m. st. Warszawy w 2014 roku. Założycielka fundacji

kontaktu z osobą z niepełnosprawnością.

była nominowana do nagrody Warszawianka

Odpowiadamy na pytania, takie jak: „czy podać

Roku 2019.

rękę osobie po amputacji dłoni?", „czy do osoby
z niepełnosprawnością wzroku można powiedzieć

Prywatnie zawodniczka Warszawskiej Drużyny

»do widzenia«”?. Rozmawiamy także o tym, czy i jak

Rugby na Wózkach Four Kings oraz drużyny

pomagać osobie z niepełnosprawnością ruchu,

z Hamburga w Niemczech, była zawodniczka

jak rozmawiać z osobą z niepełnosprawnością

Reprezentacji Polski w Rugby na Wózkach, z którą

słuchu. Zajęcia oparte są nie tylko na teorii, ale

zagrała na Mistrzostwach Europy w Koblenz

przede wszystkim na praktyce, scenkach, w których

w Niemczech oraz na Mistrzostwach Świata

uczestniczą uczniowie i uczennice. Wbrew pozorom

w Sydney w Australii. Wielokrotnie nagradzana,

lekcje nie są kierowane tylko do młodzieży. Po

jako najlepsza zawodniczka w swojej kategorii

zapoznaniu się z kilkoma wskazówkami każdemu

punktowej oraz najbardziej wartościowa

i każdej z nas będzie łatwiej nawiązać kontakt

zawodniczka turnieju.

z osobami z niepełnosprawnościami.
fot. archiwum autorki
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URODZINY
WARSZTATU
Warsztat Terapii Zajęciowej w Czeszewie 28 listopada 2018 roku
świętował 15. rocznice swojego powstania. Z tej okazji
pracownicy i pracownice warsztatu zorgani zowali rocznicową
imprezę w Centrum Rekreacyjno Hotelowym ,,Bagatelka”.

pokaz filmu o uczestnikach,
uczestniczkach, terapeutach,
terapeutkach, pracownicach
i pracownikach naszego Warsztatu. Była także zabawa
taneczna. Nie zabrakło warsztatowego urodzinowego tortu dla
wszystkich.
Warsztat w Czeszewie powstał
z inicjatywy Towarzystwa
Wykorzystania Wód Termalnych i Walorów Naturalnych
Ziemi Czeszewskiej 1 grudnia
2003 roku do warsztatu uczęszcza 30 osób z niepełnosprawnościami. Zajęcia są prowadzone w 6 pracowniach przez
sześcioosobową kadrę. Pierwszą
kierowniczką była pani Jadwiga
Stefańska. Pierwsze zajęcia
Na tę uroczystość zostali zaproszeni

rozpoczęły się już 2 grudnia. A uroczyste otwarcie

rodzice uczestników i uczestniczek, różni

odbyło się 20 grudnia 2003 roku.

goście i delegacje placówek z naszego
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powiatu. Były przemówienia i podzięko-

Od tamtego czasu dużo się zmieniło w Warsztacie,

wania oraz występ naszych uczestników

zmieniło się kierownictwo, osoby zatrudnione

i uczestniczek, którzy razem z tera-

oraz kadra terapeutów i terapeutek. Zmieniali

peutami i terapeutkami przygotowali

się też uczestnicy i uczestniczki, jedni odchodzili,

specjalny program artystyczny, a także

a przychodzili nowi.
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fot. WTZ w Czeszewie (5)

Pracownicy i pracownice Warsztatu zorganizowali
wiele fajnych imprez, spotkań, pikników, zabaw
karnawałowych. Niektóre z nich miały charakter
tematyczny. Organizowane były i są różne wycieczki,
na których wszyscy dużo zwiedziliśmy i to nie tylko tu
w Polsce, ale poza nią. Nasi uczestnicy i uczestniczki
brali i biorą udział w różnych zawodach sportowych,
różnych konkursach na których zdobywają medale,
puchary, dyplomy, wyróżnienia i nagrody.
W pracowniach nasi uczestnicy, uczestniczki wraz
z terapeutami i terapeutkami robią piękne prace,
szczególnie w okresie przedświątecznym, część
tych prac jest robionych na zamówienie, a część jest
sprzedawana na kiermaszach, reszta sprzedawana
jest w Warsztacie… Także nasz mały Warsztacik
ciągle się rozwija.
Chociaż czasami jest nam ciężko i trzeba pokonywać
trudności, to jednak dobrze nam być razem tu
w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Czeszewie. I mam
nadzieję, że Warsztat będzie dobrze służył osobom
z niepełnosprawnościami przez następne 15 lat.
A tym, którzy założyli ten Warsztat, DZIĘKUJEMY.

Zbigniew Strugała
uczestnik z WTZ Czeszewo
(tekst napisałem przy współpracy
z uczestnikami Warsztatu)
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VII Małopolskie
Impresje Poetyckie
Osób Niepełnosprawnych
Wolbrom 2019
„Małopolskie Impresje Poetyckie” od dawna cieszą
się ogromnym zainteresowaniem. 10 października
odbyła się VII już edycja konkursu, rozpoczynająca
cykl jesiennych spotkań z poezją.
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Kulturalne wydarzenie, którego

Kategoria poezja śpiewana

organizatorami byli PSONI Koło
w Wolbromiu, Warsztat Terapii
Zajęciowej w Lgocie Wolbromskiej oraz
Dom Kultury w Wolbromiu, zostało
objęte Patronatem Honorowym
Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom
pana Adama Zielnika. Patronami
medialnymi, którzy wspierają nas
corocznie byli: Wieści Wolbromskiej,
Zespół Szkół nr 4 w Olkuszu, Galeria

I miejsce – Arkadiusz Jastrzębski
WTZ Radwanowice
II miejsce – Magdalena Bednarz
WTZ Zembrzyce
III miejsce – Grzegorz Perek
ZRT Lgota Wolbromska
Wyróżnienie – Karol Skupień
DPS Olkusz
Kategoria recytacja

Olkuskich Poetów, Pedagogiczna
Biblioteka Wojewódzka w Krakowie
filia w Olkuszu oraz Stowarzyszenie
Teatralno-Literackie w Olkuszu.
Konkurs realizowany był przy
Wsparciu Finansowym Województwa
Małopolskiego.
W konkursie poetyckim udział wzięło 21 placówek
z województwa małopolskiego. Przybyli do
nas podopieczni i podopieczne z WTZ-ów,
ŚDS-ów, DPS-ów, ZSS i OREW wraz z opiekunami
i opiekunkami. Wśród licznych gości wydarzenia
nie zabrakło dyrektorów, dyrektorek, kierowników,
kierowniczek oraz pracowników i pracownic
placówek opiekuńczych, oświatowych i instytucji,
poetów, poetek, a także wiernych przyjaciół
i przyjaciółek Impresji.
Tegoroczne Impresje Poetyckie poświęcone
były twórczości Agnieszki Osieckiej. Uczestnicy
i uczestniczki biorący udział w konkursie,
zaprezentowali wysoki poziom artystyczny
zarówno w kategorii recytacji, jak i poezji
śpiewanej. Przedstawili poezję w sposób
niebanalny, wywołując wzruszenie wśród
publiczności. Zainteresowanie twórczością
poetycką wśród osób z niepełnosprawnościami,
daje im możliwość godnego uczestnictwa w życiu
społecznym i kulturalnym. Buduje w nich poczucie
wartości oraz wprowadza ich w świat poezji, która
uczy wrażliwości, a także wyrażania uczuć, emocji
i twórczej ekspresji. Oprócz występów uczestników
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I miejsce – Marcin Człowiek
DPS Bobrek
II miejsce – Szymon Sarno
OREW Wolbrom
III miejsce – Zbigniew Kulka
ŚDS Wolbrom
Wyróżnienie – Karolina Wiecha
ŚDS Olkusz
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fot. WTZ w Lgocie Wolbromskiej (3)

Gratulujemy zwycięzcom,
zwyciężczyniom i wszystkim
pozostałym uczestnikom oraz
uczestniczkom konkursu. Dziękujemy
serdecznie za udział w Impresjach
i emocje, którymi nas obdarowali,
życząc wszystkim sukcesów na polu
artystycznym.
i uczestniczek, publiczność mogła zapoznać się

Mamy nadzieję, że już za rok

z ciekawą biografią poetki Agnieszki Osieckiej, która

spotkamy się ponownie w kolejnych

zapisała się w historii przede wszystkim jako autorka

„Małopolskich Impresjach Poetyckich

niezapomnianych tekstów piosenek, śpiewanych do

Osób Niepełnosprawnych”, by

dziś przez wielu znanych piosenkarzy, piosenkarek,

choć na chwilę unieść się ponad

aktorów i aktorek.

prozę życia codziennego, by
wspólnie uczestniczyć w kulturze,

Jury konkursu w składzie: pani Marida Zoń, pani

obcować ze sztuką, a przede

Halina Świtlicka oraz pan Marcin Tomsia miało

wszystkim by wspierać osoby

niełatwe zadanie wybrać tych najlepszych,

z niepełnosprawnościami

ponieważ każdy z uczestników i każda z uczestniczek

w pokonywaniu barier, trudności,

prezentowali własną, niepowtarzalną interpretację

a także w spełnianiu ich marzeń.

tekstu. Po naradach, ogłoszono wyniki przyznając
sześć nagród i dwa wyróżnienia.
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Karina Strózik
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Audyty
Fundacja Inicjatyw Społecznych MILI LUDZIE prowadzi
audyty dostępności instytucji publicznych i komercyjnych
pod kątem ich dostępności dla osób z różnymi typami
niepełnosprawności i osób starszych.

Nasi eksperci
posiadają wieloletnie,
udokumentowane
doświadczenie
w przeprowadzaniu audytów
dostępności instytucji
publicznych oraz firm
komercyjnych.

W ramach audytów dostępności oferujemy m.in.:
– Wizytację obiektu przez zespół ekspertów ds.
dostępności
– Przygotowanie raportu na temat aktualnej
dostępności obiektu lub przestrzeni dla osób
z niepełnosprawnościami i osób starszych
– Przygotowanie uwag i rekomendacji dotyczących
zwiększenia dostępności obiektu lub przestrzeni
– Opracowanie planu wdrożania

Dotychczas
przeprowadzaliśmy
audyty dostępności
w kilkudziesięciu obiektach,
m.in. w jednostkach
Urzędu Miasta Poznania,
Wielkopolskiego Urzędu
Marszałkowskiego, obiektach
kulturalnych i sportowych
w Wielkopolsce, a także
w firmach komercyjnych
stolicy Wielkopolski.

rekomendowanych zmian (włącznie z opcją
wsparcia architektonicznego).

Wszystkie zainteresowane
instytucje publiczne i firmy
komercyjne zapraszamy
do kontaktu!
info@mililudzie.org
Tel: 603 78 24 78
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Idealnie
dostrojeni
Warsztat Terapii Zajęciowej
w Suszu funkcjonuje w niewielkiej
gminie za zachodnim krańcu

Cele i zadania postawione przed placówką
wynikają z Ustawy i Rozporządzenia.Są one takie
same dla wszystkich WTZ-ów. Natomiast mamy
odmienny plan pracy, specyfika, charakter zajęć
i podejmowane przez nas inicjatywy.

województwa warmińsko–

Co nas wyróżnia?

-mazurskiego już od 17 lat.

Moim zdaniem to, że zarówno kadra placówki jak

WTZ, przygotowany dla 40
uczestników i uczestniczek,
jest prowadzony przez
Stowarzyszenie Rozwoju
i Przedsiębiorczości Ziemi
Suskiej, funkcjonuje w nim
8 pracowni terapeutycznych.

i uczestnicy i uczestniczki nadają na tych samych
falach. Zasady są jasne i czytelne, jest tolerancja,
akceptacja siebie i pomoc słabszym. Kluczem
do sukcesu jest rozmowa. Z przedstawicielami
samorządu uczestników wyznaczamy wspólne cele,
podejmujemy różnego rodzaju inicjatywy i decyzje,
które wpływają na podnoszenie jakości pracy
naszego Warsztatu.
Z pewnością wyróżnia nas także to, że to Warsztat
nadaje charakter Stowarzyszeniu, a nie odwrotnie.
Wszelkie działania wychodzą najczęściej od osób
związanych zawodowo z Warsztatem i koncentrują
się na podopiecznych. Czego nie możemy zrobić
jako Warsztat, to próbujemy osiągnąć wykorzystując
,,parasol” organizacji pozarządowej.
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fot. WTZ w Suszu

Niezmienne od początku jest to,

wykonywanych przedmiotów, a nie łapanie klientów

że najważniejszy jest człowiek.

i klientek na produkt wykonany przez osoby

Podkreślając podmiotowość

z niepełnosprawnością. Staramy się, aby powstałe

naszego uczestnika i uczestniczki

przedmioty spełniały wymagania stawiane firmom.

pamiętamy przede wszystkim,

Środki pochodzące ze sprzedaży produktów zasilają

że mamy do czynienia z osobą

,,fundusz integracyjny”, który przeznaczamy na

z niepełnosprawnością, w jakimś

cele integracyjne, a tu prym wiedzie wycieczka.

stopniu ograniczoną wskutek swojej

Porównałbym to do życia w naszych domach, bo

choroby, ale stawiamy przed nią

czyż ktoś nie potrzebuje urlopu, chwili wytchnienia,

realne zadania, które jest w stanie

chwilowej zmiany miejsca? Podróżowanie w celach

przyswoić. W rezultacie powstały

poznawczych, czy wypoczynkowych nie tylko

w ramach terapii produkt nie trafi do

przynosi regenerację sił psychicznych i fizycznych,

przysłowiowej szuflady, tylko znajdzie

ale także dostarcza wielu wrażeń, emocji i satysfakcji

swojego odbiorcę lub odbiorczynię…

z poznawania nowych miejsc, czy też pokonywania

Wsłuchujemy się w głos uczestników

własnych słabości. Dzięki naszej ciężkiej pracy

i uczestniczek, prowadzimy dialog,

mieliśmy okazję zwiedzić wiele miast naszego

tolerujemy siebie, akceptujemy

kraju, a także innych stolic europejskich – Wilna,

podjęte decyzje i w końcu wspólnie je

Kopenhagi, Pragi czy Rzymu. Uczestniczyliśmy

realizujemy.

w wydarzeniach teatralnych, pieszych wycieczkach
po polskich i słowackich Tatrach, odwiedziliśmy

Co lubimy?

nowe muzea i instytucje kultury, które otwierają
swe wrota przed zwiedzającymi, podziwialiśmy
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Lubimy podejmować nowe wyzwania,

nowoczesne stadiony i wypoczywaliśmy na turnusie

nieszablonowe projekty, tworzyć coś

rehabilitacyjnym obcując z pięknem polskiej

od podstaw. Nastawiamy się na jakość

przyrody.
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fot. WTZ w Suszu (2)

przedsięwzięcia było
nawiązanie poprzez
dzieło dekoracyjnego
malarstwa ściennego do
działań podejmowanych
w Warsztacie Terapii
Zajęciowej podczas
zajęć terapeutycznych.
Twarz kobiety symbolizuje świat rzeczywisty,
natomiast liście przemieniające się w kolorowe ptaki nawiązują do
kreatywności, tworzenia
rzeczy niemożliwych, do
przenoszenia się w inny
wymiar rzeczywistości,
w świat fantazji, marzeń
i pragnień.

Co robimy?
W kolejnych etapach tworzenia naszego dzieła
Przede wszystkim prowadzimy terapię,

brali udział sami podopieczni i podopieczne,

ale jak już wspomniałem, nie zawsze

którzy sztuki malowania ściennego uczyli się

są to szablonowe, sztampowe formy.

na budynku gospodarczym pod okiem naszych

Dużą wagę przywiązujemy do naszej

artystów i artystek. Mural od samego początku

placówki i terenu wokół niego. Sam

budził zainteresowanie sąsiadów i przypadkowych

budynek zdobi mural, który powstał

przechodniów, którzy z zainteresowaniem

w ramach projektu dofinasowanego

obserwowali postęp prac.

z Polsko Amerykańskiej Fundacji
Wolności w ramach zadania ,,Działaj

Powstające murale na terenie Placówki są obrazem

Lokalnie” wspieranego przez firmę

naszej wrażliwości i uzewnętrznieniem tego, co kryje

Carlsberg w ramach programu

się ,,wewnątrz” Warsztatu, we wnętrzu każdego z nas.

granatowego pod nazwą ,,Stypendium
Jana Goetza". Powstał on dzięki

Od lat bliska nam jest ekologia. W zgodzie z naturą

współpracy artystów i artystek z firmy

staramy się żyć każdego dnia, uczestniczymy

,,Wake up time” oraz uczestników

w licznych akcjach ekologicznych i konkursach. Od

i uczestniczek WTZ.

3 lat zdobywamy pierwsze miejsce w konkursie
,,Zbieraj z WTZ”. W 2016 roku przystąpiliśmy do
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Zachodnia elewacja naszego budynku

akcji ,,Zbieraj z klasą”, który był przeznaczony dla

otrzymała nowe oblicze – oblicze

placówek oświatowych. Organizator jak później

tajemniczej kobiety, która delikatnym

przyznał, nie spodziewał się, że malutka placówka

podmuchem zmienia listki z ros-

pokona w zbiórce elektroodpadów wszystkie szkoły

nącego przed budynkiem drzewa

w Polsce i podjął decyzję, że od 2018 roku konkurs

w piękne kolorowe ptaki. Ideą całego

zostanie przeznaczony do Warsztatów Terapii
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Zajęciowej, a naszym podopiecznym

Niezmienne

przypadła rola ambasadorów,
ambasadorek i mentorów, mentorek.
Europejska Platforma Recyklingu –

od początku

organizator konkursu – finały akcji
planuje w wyjątkowych miejscach,
a udział w nim biorą gwiazdy

jest to, że

muzyczne, aktorzy i aktorki,
a nagrodami są atrakcyjne wycieczki.

najważniejszy

W ramach aktywizacji zawodowej
Warsztat Terapii Zajęciowej
w Suszu współpracuje regularnie

jest człowiek

z Powiatowym Urzędem Pracy
w Iławie. Część uczestników
zarejestrowana jest w PUP jako osoby
poszukujące pracy. Realizują one plan
działania opracowany przez Urząd.
Wprowadzamy uczestników
i uczestniczki na rynek pracy,
pomagamy w zdobyciu i odbyciu przez
nich staży zawodowych, promujemy
również wśród nich ideę wolontariatu.
Organizujemy ,,strefę zawodnika”
podczas zawodów triathlonowych,
dzięki czemu mamy możliwość
wzięcia udziału w spotkaniu
z triathlonistami i triathlonistkami,
wśród których nie brakuje aktorów
i aktorek. Spotkaliśmy się z Karoliną

,,Zamień elektronikę na fotowoltaikę” polegający na

Gorczycą, Bartłomiejem Topą

zbiórce starych telefonów i pozyskania środków na

i Piotrem Nowakiem.

rozbudowę instalacji fotowoltaicznej na budynku
Warsztatu.

Obecnie koncentrujemy się na
zebraniu środków na budowę

Na potrzeby marki ,,Jan Niezbędny” wykonujemy

toru do nauki bezpiecznej jazdy

okolicznościowe karty świąteczne, które następnie

na rowerze. Akcja ma zasięg

trafiają do firm i instytucji z nimi współpracujących,

ogólnopolski i także w kooperacji

okolicznościowe stroiki, czy meble. Nasi

z firmą ,,Fajna Rama”. Sprzedajemy

uczestnicy i uczestniczki „testują” nowości firmy

koszulki z aplikacją dotyczącą wielkich

pod kątem przydatności ich do pracy dla osób

międzynarodowych wyścigów

z niepełnosprawnościami.

kolarskich. Natomiast z Fundacją
Nasza Ziemia realizujemy projekt
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Paweł Młynarczyk
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Pożegnanie lata
nad polskim morzem
18-20 września 2019 roku wspólnie
wybraliśmy się na wycieczkę nad polskie
morze, do pięknej, malowniczej,
nadmorskiej miejscowości Rewal.
Podróż minęła nam bardzo szybko

zatrzymać miłe chwile i momenty spędzone

i już w godzinach popołudniowych

razem. Czas wolny spędziliśmy na zakupie

mogliśmy cieszyć się pięknym

drobnych upominków dla siebie i swoich bliskich.

widokiem morza. Nasz pobyt w Rewalu

Czwartkowy wieczór upłynął nam wspólnej

rozpoczęliśmy wspólnym obiadem. Po

zabawie i smażeniu kiełbasek przy ognisku.

posiłku rozpakowaliśmy swoje bagaże
i poszliśmy przywitać się z morzem,

W ostatni dzień naszego pobytu wybraliśmy się

posłuchać szumu fal i powdychać jod.

na spacer, pożegnać się z morzem, posłuchać

Wieczór spędziliśmy bardzo przyjemnie,

śpiewu mew. Wspólny posiłek dodał nam energii,

śpiewając i bawiąc się przy wybranych

która pozwoliła wyruszyć w podróż do domu.

utworach ulubionych zespołów.

Kamila Gibka i Teresa Hoffa
Drugiego dnia już z samego
rana powitało nas piękne słońce
i bezchmurne niebo. Po pysznym
śniadaniu i chwili odpoczynku wspólnie
z Panem Kierownikiem, wybraliśmy
się na deser do pobliskiej kawiarni.
Szarlotka, sernik i lody osłodziły
nam czwartkowe przedpołudnie. Po
obiedzie wybraliśmy się na wspólny
spacer do Trzęsacza. Wspólne zdjęcie
pamiątkowe pozwoliło nam na moment

22

uczestniczki WTZ w Konarzewie

fot. WTZ w Konarzewie

Alicja Popławska, „Piękna nasza Polska cała”, ŚDP „Pracownia Rozwijania
Twórczości Osób Niepełnosprawnych" w Toruniu, wyróżnienie w kategorii
tkanina i aplikacja, XVI edycja ogólnopolskiego konkursu plastycznego
„Sztuka Osób Niepełnosprawnych”

