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Od stycznia 2009 roku rozpoczynamy wydawanie biuletynu Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych
informacyjnego Stowarzyszenia „Razem”. W ten sposób prawww.cris.org.pl
gniemy przybliżać wszystkim członkom Stowarzyszenia a także środowisku lokalnemu nasze działania. Dzięki temu będą
Państwo mieli szansę na bieżąco śledzić przebieg zadań przez
nas realizowanych oraz tych, których chcemy się podjąć.
Izba Przemysłowo –
Treści zamieszczane w biuletynie podzieliliśmy na trzy działy:
Handlowa RybnicCO ZROBILIŚMY? czyli opis działań zrealizowanych, JESTEŚMY
kiego
Okręgu PrzeW TRAKCIE, czyli bieżące przedsięwzięcia oraz PLANUJEMY –
mysłowego
pomysły, projekty, działania związane z najbliższą przyszłością.
www.izbaph.rybnik.pl
W lewej kolumnie biuletynu znajdą Państwo wprowadzenie
do danego materiału. W kolumnie po prawej stronie zamieszczamy dane organizacji, instytucji współpracujących z nami
w realizacji konkretnych przedsięwzięć. Zapraszamy na ich
witryny internetowe. Mamy nadzieję, że w każdym numerze
znajdą Państwo interesujące tematy dotyczące działalności
Stowarzyszenie
Stowarzyszenia. Miłej lektury!
Oligos, Rybnik
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CO ZROBILIŚMY?
| SPRAWY FORMALNO – PRAWNE
Od kwietnia do grudnia 2008 roku podjętych zostało szereg
działań w celu prawidłowego funkcjonowania Stowarzyszenia
pod względem formalno – prawnym.
Podczas spotkania założycielskiego (04.2008) został uchwalony statut, wybrano władze Stowarzyszenia (34 członków założycieli). Nastąpiła sądowa rejestracja Stowarzyszenia (wpis do
Krajowego Rejestru Sądowego), podpisano umowę użyczenia
lokalu z dyrekcją SOS-W w Rybniku, nadano Stowarzyszeniu
numer REGON oraz NIP, otwarto konto bankowe. Podczas
Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
(10.2008) został uchwalony Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, Regulamin Działania Zarządu Stowarzyszenia, Regulamin
Działania Komisji
Rewizyjnej Stowarzyszenia. Przyjęto
także plan pracy
Spotkanie założycielskie – foto: Anna Jaszczuk
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Stowarzyszenie MOST
Katowice
www.mostkatowice.pl

Fundacja Ekoterm
Silesia, Rybnik
www.ekoterm.rybnik.pl

Fundacja Fundusz
Współpracy
Warszawa
www.cofund.org.pl
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Stowarzyszenia do kwietnia 2011 roku. Stowarzyszenie weszło w kontakt z Biurem Rachunkowym, które przygotowało
sprawozdanie finansowe za 2008 rok. Ponadto przyjęto logotyp, wzory papieru firmowego, wizytówek, założono adres email Stowarzyszenia, pozyskano adres internetowy, wyrobiono pieczęć. Prowadzona jest również kronika Stowarzyszenia
w celu dokumentowania bieżącej działalności. Działania formalno – prawne konsultowane były w Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych w Rybniku. Gorąco dziękujemy osobom,
które pomogły w realizacji tych działań.
Krzysztof Chełstowski, Weronika Pilch-Pierchała


W listopadzie, grudniu 2008 roku
oraz w styczniu,
lutym i marcu
2009 roku członkowie Stowarzyszenia wzięli
udział w bezpłatnych szkoleniach
w ramach programów:
- Inkubator Trzeciego Sektora,
- Nie tylko dla
sprawnych,
- Wsparcie ekonomii społecznej
na terenie województwa śląskiego


| SZKOLENIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

WSPÓŁPRACA
przy realizacji:

Poniżej szczegółowe informacje na temat szkoleń:
Centrum Rozwoju
- 2 osoby/szkolenie całodniowe: Wizyta studyjna w Koszęcinie
Inicjatyw
- dobre praktyki w organizacjach pozarządowych,
Społecznych,
- 3 osoby/szkolenie całodniowe: Zarządzanie organizacją poul. Białych 6, Rybnik
zarządową,
www.cris.org.pl
- 3 osoby/szkolenie dwudniowe: Doskonalenie umiejętności
interpersonalnych – warsztaty,
- 1 osoba/szkolenie popołudniowe: Księgowość w organizacjach pozarządowych,
Izba Przemysłowo –
- 1 osoba/szkolenie popołudniowe: Sieciowanie organizacji
Handlowa Rybnicpozarządowych,
kiego
Okręgu Prze- 2 osoby/szkolenie popołudniowe: Analiza SWOT, nakreślomysłowego,
no ścieżkę rozwoju Stowarzyszenia na rok 2009,
Rynek 12, Rybnik
- 6 osób/szkolenie popołudniowe: Tworzenie projektów,
www.izbaph.rybnik.pl
- 3 osoby/szkolenie popołudniowe: Praca z wymagającym
klientem,
- 1 osoba/szkolenie dwudniowe: Doskonalenie umiejętności
personalnych,
- 3 osoby/szkolenie dwudniowe: Negocjacje,
- 2 osoby/szkolenie dwudniowe: Partnerstwo,
- 2 osoby/szkolenie dwudniowe: Zarządzanie projektami,
- 2 osoby/szkolenie dwudniowe: Tworzenie wniosków o dotację.
- 2 osoby/szkolenie dwudniowe: Pozyskiwanie funduszy.
Bieżące informacje o szkoleniach
dla
członków Stowarzyszenia
znajdą Państwo na tablicy informacyjnej w szkoSzkolenie „Tworzenie projektów” – foto: Anna Jaszczuk
le (korytarz
obok sali nr 3), a także w internacie (tablica w dyżurce).
Zapraszamy chętnych.
Kontakt: Krzysztof Chełstowski lub Aleksandra Chełstowska.

Biuletyn
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Pragniemy w skrócie przedstawić
Państwu analizę
SWOT Stowarzyszenia, czyli:
- mocne i słabe
strony na początku naszej działalności,
- szanse i zagrożenia dla naszego
Stowarzyszenia.


| MOCNE I SŁABE STRONY NASZEGO STOWARZYSZENIA
Do mocnych stron Stowarzyszenia zaliczono m.in.: posiadane
kwalifikacje oraz uprawnienia członków, duże zaangażowanie
członków Stowarzyszenia w podejmowane działania, „bazę
lokalową”, czyli współpracę ze szkołą, doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy i realizacji projektów, księgowość prowadzoną przez biuro rachunkowe. Ponadto członkowie mają
szansę rozwoju: podnoszone są ich kwalifikacje, mamy doświadczenie we współpracy z organizacjami o podobnym
profilu z Polski i zagranicy, mamy pomysły i projekty związane
z rozwojem Stowarzyszenia, dobre kontakty z mediami, władzami miasta i regionu.
Słabe strony to brak własnego sprzętu i wystarczających
środków finansowych na działalność.

WSPÓŁPRACA
przy realizacji:
Centrum Rozwoju
Inicjatyw
Społecznych,
ul. Białych 6, Rybnik
www.cris.org.pl

Weronika Pilch-Pierchała


Piotr Warchoł
(24 lata) jest utalentowanym plastycznie wychowankiem Specjalnego Ośrodka
Szkolno – Wychowawczego w Rybniku. Na jego własną prośbę Stowarzyszenie objęło
go opieką i pomocą w kontekście
rozwoju jego talentu


|PROMOCJA TWÓRCZOŚCI
PLASTYCZNEJ PIOTRA WARCHOŁA
Piotr Warchoł swoje prace plastyczne wykonuje głównie kredkami pastelowymi
podczas zajęć prowadzonych w internacie.
W pracy jest dokładny, ciekawie dobiera
kolory, przywiązuje wagę do szczegółu.
Inspirację dla Piotra stanowią prace innych
artystów, fotografie, sceny z życia codziennego. Artysta bierze udział w wielu konkursach plastycznych na szczeblu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim. Jest ilustratorem internackiej gazetki „Nowinki”. Do innych jego zainteresowań
należy także sport a w szczególności pływanie i biegi przełajowe. Jest zawodnikiem Olimpiad Specjalnych.

WSPÓŁPRACA
przy realizacji:
Fundacja
Awangarda
ul. Kaliska 5/15,
Warszawa
www.awangarda.org.pl

Delikatesy Alma,
ul. Chrobrego 1
Rybnik
www.almamarket.pl

Zespół Szkół nr 1
Osiedle Księcia
Władysława
Żory
www.zs1zory.neostrada.pl

W sierpniu 2008 została przygotowana witryna internetowa
Piotra oraz prezentacja na płytach CD materiału promującego
dorobek artysty. Na stronie można przeczytać opinie innych
artystów tj. Marian Rak czy Edward Lutczyn na temat twórczości Piotra. W ramach współpracy z fundacją „Awangarda”
z Warszawy, Piotr uczestniczył w dwóch bezpłatnych tygodniowych plenerach malarskich w Luszynie. Artysta był także
uczestnikiem aukcji prac osób niepełnosprawnych w Fabryce
Trzciny w Warszawie. Promocja twórczości Piotra miała również miejsce w grudniu 2008 w delikatesach Alma w Rybniku.
Odbył się tam Kiermasz Rękodzieła Osób Niepełnosprawnych.
Biuletyn
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Dziękujemy wszystkim osobom
zaangażowanym w rozwój
twórczości Piotra, szczególnie
panu Krzysztofowi Gawliczek –
menagerowi artysty.
Zapraszamy na witrynę z pracami plastycznymi Piotra:
www.rybnik.pl/zsnr7/prezentacja/index.htm
Krzysztof Chełstowski, Weronika Pilch-Pierchała


Po raz pierwszy
w dzielnicy Rybnika - na Nowinach ustawiono pięknie
udekorowaną
choinkę – podarunek od osób niepełnosprawnych
dla mieszkańców
miasta


| JESTEŚMY WŚRÓD WAS, WY BĄDŹCIE Z NAMI
W ramach konkursu „Pobudka” Stowarzyszenie „Oligos” pozyskało środki na zorganizowanie imprezy mającej na celu
ustawienie w Dzielnicy Maroko – Nowiny dużej, udekorowanej choinki. Był to podarunek świąteczny dla mieszkańców
tejże dzielnicy. Stowarzyszenie „Razem” było partnerem
przedsięwzięcia, dzięki czemu nasi podopieczni wraz z uczniami „Szkoły Życia” mogli wykonać dekoracje świąteczne na
choinkę. Dla wszystkich osób zaangażowanych zostały przygotowane dyplomy, podziękowania, które wręczono im podczas uroczystości zapalenia świateł na choince. Na imprezę
zostali zaproszenie mieszkańcy dzielnicy – w szczególności
dzieci, ich rodzice, Prezydent Miasta oraz Przedstawiciele Rady Osiedla, Rady Dzielnicy. Obok choinki została ustawiona
duża tablica – „kartka świąteczna” z życzeniami świąteczno –
noworocznymi dla mieszkańców. Podczas uroczystości oficjalnie ogłoszono cykliczne spotkania przy choince a Panu Prezydentowi zaproponowano aby ogłosił konkurs na najpiękniejszą choinkę w dzielnicach Rybnika w przyszłym roku.
W przygotowanie dekoracji świątecznych zaangażowali się
uczniowie szkoły i wychowankowie intenatu pod kierunkiem:
Anny Jaszczuk, Weroniki Pilch-Pierchały,
Aleksandry Chełstowskiej, Gabrieli Wowry,
Joanny Tarnowskiej,
Barbary Morawskiej
i Elżbiety Baszczok.
Dziękujemy
Pamiątkowe zdjęcie pod choinką – foto: T.Ganobis

WSPÓŁPRACA
przy realizacji:
Stowarzyszenie
Oligos
ul. Hibnera 41
Rybnik
www.oligos.pl

Centrum Rozwoju
Inicjatyw
Społecznych
ul. Białych 6, Rybnik
www.cris.org.pl

Program „Pobudka”

Weronika Pilch-Pierchała, Krzysztof Chełstowski, Elżbieta Piotrowska


Dzięki współpracy
z Cinema City nasi
podopieczni wyszli
do kina i wzięli
udział w konkursie
plastycznym


Biuletyn

| WYJŚCIA DO KINA
Od listopada 2008 w ramach współpracy z Cinema City
w Rybniku prowadzone były różnorodne działania mające na
celu umożliwienie rozwoju kulturalnego osób niepełnosprawnych, a konkretnie uczniów i wychowanków SOS-W
w Rybniku. Należały do nich: wyjście do kina na film 3D pt.:
„Wyprawa na Księżyc” (dla 20 osób), „Piorun” (65 osób).
Oprócz tego wychowankowie SOS-W wzięli udział w konkurNr 1
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WSPÓŁPRACA
przy realizacji:
Cinema City
ul. Raciborska 16
Rybnik
www.cinema-city.pl
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sie plastycznym pt.: „Moja przygoda z Lucky Lukem”, w którym trzy osoby otrzymały nagrody rzeczowe i wzięły udział
w uroczystości wręczenia nagród.
W Mikołajki wyszliśmy z całym internatem i częścią szkoły
do kina na film pod
tytułem „Piorun”. Było nas ponad 60
osób. „Piorun” to film
o przyjaźni i o psie,
który żył na planie
filmowym i myślał, że
jego moce działają
naprawdę. Ten pies
kiedyś uciekł i szukał
swojej pani, która by- „Wyprawa na księżyc” - foto: A. Chełstowska
ła w domu. A potem złapał go jakiś pan ze schroniska, w aucie się wyrwał i wraz z chomikiem uciekł a kotka została.
Później Piorun pomyślał, że musi uratować kotkę, jak tą kotkę
uratował to pojechał tam, gdzie ostatni raz widział tą dziewczynkę. Później tam gdzie była ta dziewczynka wybuchł pożar
a Piorun tam poleciał i szczekał aż ich uratowała straż pożarna. Bardzo mi się podobał ten film, był fajny.
Wychowanek Internatu Sebastian Gedyk


Rozprowadzamy
wśród członków
Stowarzyszenia
bezpłatne egzemplarze największego w Polsce magazynu dla niepełnosprawnych –
„Integracja”


|PACZKA INTEGRACJI
Paczka Integracji jest grupą organizacji, instytucji oraz osób
prywatnych dystrybuującą bezpłatny magazyn „Integracja”.
Czasopismo jest największym w Polsce magazynem skierowanym do osób niepełnosprawnych ich rodzin i przyjaciół.
Obecnie wychodzi w nakładzie 50 tys. egzemplarzy. Do niedawna pismo „Integracja” mogli otrzymać tylko mieszkańcy
dużych miast. Aktualnie dzięki PFRON (pokrywa koszty związane z wydawaniem pisma) czytelnicy mogą mieć magazyn
za darmo. Niektóre organizacje zaczęły zamawiać dużą ilość
„Integracji”. Redakcja „Integracji” połączyła w jedną grupę
wszystkich zainteresowanych, wprowadzając program „Paczka Integracji”, w ramach którego chętne organizacje otrzymują do rozprowadzenia czasopismo. Stowarzyszenie „Razem” rozprowadza wśród swoich członków 50 egzemplarzy.

WSPÓŁPRACA
przy realizacji:
Stowarzyszenie
Przyjaciół Integracji
ul. Dzielna 1
Warszawa
www.integracja.org.pl

Weronika Pilch-Pierchała


W dniach 21,22 i
23. 01. 2009 odbył
się IV Wojewódzki
Integracyjny Przegląd Widowisk
Jasełkowych


Biuletyn

| IV WOJEWÓDZKI INTEGRACYJNY PRZEGLĄD
WIDOWISK JASEŁKOWYCH

WSPÓŁPRACA
przy realizacji:

W Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rybniku
odbyła się IV edycja współorganizowanego przez nasze Stowarzyszenie Przeglądu Widowisk Jasełkowych. Jest on adresowany do dzieci i młodzieży kształcącej się w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, ze szczególnym uwzględnieniem klas integracyjnych, uczestników

Miasto Rybnik
www.rybnik.pl

Nr 1

S t y c z e ń – M ar z e c 2 0 0 9

Strona 5

Stowarzyszenie na rzecz wspomagania osób niepełnosprawnych i ich otoczenia „Razem”

warsztatów terapii zajęciowej i innych grup z ośrodków kultury, Caritas oraz parafii z terenu województwa śląskiego.
Autorami projektu są Anna Jaszczuk oraz Krzysztof Chełstowski, którzy na jego realizację otrzymali dotację Miasta Rybniku w kwocie 1.000,00 zł. Celem przeglądu jest tworzenie warunków do rozwoju aktywności twórczej dzieci i młodzieży,
zapobieganie defaworyzacji środowiska niepełnosprawnych,
zachowanie tradycji i przekazu ludowego dziedzictwa kulturowego oraz pielęgnowanie różnorodności kulturowej regionu, ukazanie organizatorów imprezy jako rzeczników szeroko
pojętej tolerancji.
W przeglądzie wzięło udział 29 grup teatralnych z województwa śląskiego. Na scenie zaprezentowało się 595 aktorów
przygotowanych przez łącznie 84 opiekunów. Jury przyznało
nagrody o łącznej wartości ponad 4.000,00 zł.

Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
ul. Piasta 35, Rybnik
www.rybnik.pl/zsnr7

Powiatowa i Miejska
Biblioteka Publiczna
ul. Szafranka 7
Rybnik
www.biblioteka.rybnik.pl

Anna Jaszczuk, Weronika Pilch-Pierchała

Narodziło się Dzieciątko...
I zaczęło się... 21 stycznia, 9.00 rano, lekko zaciemniona scena
Sali Wykładowej PiMBP w Rybniku. Jury przez dwa dni oceniać będzie występy dzieci i młodzieży prezentujących widowiska jasełkowe. Przegląd organizowany jest przez PiMBP,
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rybniku oraz
Stowarzyszenie na rzecz wspomagania osób niepełnosprawnych i ich otoczenia „Razem”.
Impreza ma charakter integracyjny, biorą w niej udział
uczniowie szkół masowych, z oddziałami integracyjnymi oraz
placówki specjalne. Tutaj każdy może zaprezentować swoje
możliwości. Nie ważne, czy jest pełno- czy niepełnosprawny.
Jury bierze pod uwagę jego możliwości.
Każdy stara się zaprezentować jak najlepiej. Scenariusze,
często pisane przez opiekunów, potrafią zaskoczyć. Wehikułem czasu przenosimy się w sam środek bitwy pod Grunwaldem, aby cofnąć się dalej-do narodzenia Dzieciątka Jezus. Są
śpiewy i tańce, jest radośnie i smutno, tak wiele emocji towarzyszy „wesołej nowinie”. Kolejny zespół wchodzi na scenę.
Tym razem nie zmieniamy czasu tylko miejsce. I oto jesteśmy
na ulicach Londynu, gdzie młodzi ludzie próbują odnaleźć się
w nowej rzeczywistości. Jak bardzo przypomina nam to własne życie, problemy nasze i naszych bliskich?
Jury bacznie obserwuje zmagania młodych artystów, nic nie
umyka ich uwadze. Nawet kolczyki Maryi czy Anioł na obcasach, a jak twierdzi Pani Izabela Karwot - reżyser teatralny:
„takie elementy świadczą o prywatności dziecka i burzą
prawdę sceniczną”. Widzą kto wzrusza i kto powoduje, że
publiczność klaszcze na stojąco. Pani Aniela Marosz –
pracownik Muzeum w Rybniku, mówiąc gwarą śląską, gratuluje grupie po występie, pięknych śląskich strojów. Każde
staranie jest tutaj docenione, każdy wysiłek zauważony. Występy ocenia również muzyk i oligofrenopedagog Pani Maria
Świerczyna, kulturoznawca Pani Aleksandra Reguła oraz teolog i manager sztuki Pan Krzysztof Gawliczek.
Biuletyn
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Poseł na Sejm RP
pan Grzegorz Janik
Prezydent Rybnika
pan Adam Fudali
Przewodniczący RM
Rybnika, pan Stanisław Jaszczuk
Starosta Rybnicki
pan Damian
Mrowiec
Centrum Rozwoju
Inicjatyw
Społecznych
ul. Białych 6, Rybnik
www.cris.org.pl

Wydawnictwo
Nowiny
ul. Zborowa 4
Racibórz
www.nowiny.pl

Firma Wideo-Art
Janusz Rzymanek,
ul. Wyzwolenia 47
Rybnik
www.wideoart.rsi.pl
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Po dwóch dniach poznajemy wyniki przeglądu. Wzięło w nim
udział 29 grup teatralnych z województwa śląskiego: był nie
tylko Powiat Rybnicki ale również Pyskowice, Pszczyna, Zabrze, Żywiec, Tarnowskie Góry, Zbrosławice czy Tychy. Jury
przyznało nagrody w dwóch kategoriach wiekowych: do 12
lat oraz powyżej 12 lat. W młodszej kategorii I MIEJSCE zdobył: Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rybniku – grupa teatralna „Baj”, II MIEJSCE: Szkoła Podstawowa nr 21 im.
Karola Miarki w Rybniku-Niedobczycach – grupa szkolna,
III MIEJSCE: Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Szkoła
Podstawowa nr 5 w Tychach - grupa teatralna „Tęcza”. Natomiast w starszej grupie wiekowej I MIEJSCE zdobył: Ośrodek Matka Boża Różańcowa w Pszczynie – grupa teatralna
„Entuzjaści”, II MIEJSCE: Zespół Szkół Specjalnych w Zabrzu grupa teatralna „Przyjaciele”, III MIEJSCE: Ośrodek SzkolnoWychowawczy w Żywcu - grupa teatralna „Włóczykije”.
Przyznano również
nagrody w kategoriach: najlepszy aktor i aktorka, najlepszy wokalista
i wokalistka, a także nagrody grupowe i indywidualne, m.in.: dla
opiekunów grupy
z Ośrodka Matka
Narodziło się Dzieciątko... - foto: M.Szczyrba
Boża Różańcowa w
Pszczynie - za wrażliwość reżyserską, czy Siostry Mileny Krzykawskiej (opiekun grupy ze Szkoły Podstawowej nr 21 im.
Karola Miarki w Rybniku – Niedobczycach) – za wytrwałość
w tworzeniu widowisk jasełkowych.
Były statuetki aniołów, dyplomy, nagrody: zestaw kina domowego, tablet graficzny, aparaty cyfrowe, odtwarzacze DVD
i mp3, kurtki, książki i gadżety. To wszystko dzięki wsparciu
patronów i sponsorów. Wręczaniu nagród towarzyszyły
uśmiechy i radość - trud został doceniony, a to duża mobilizacja do dalszej pracy. Opiekunowie i uczestnicy zapewniają, że
spotkamy się znowu, za rok.

Portal
www.slask.ngo.pl

Gazeta Rybnicka
ul. Rynek 12a
Rybnik

Radio 90 FM
ul. Rudzka 13e
Rybnik
www.radio90.pl

Portal rybnik.com.pl
ul. Rynek 11
Rybnik
www.rybnik.com.pl

Starostwo Powiatowe w Rybniku
ul. 3-go Maja 31
www.starostwo.rybnik.pl

Anna Jaszczuk, Krzysztof Chełstowski

Rybnik 2009
www.rybnik.pl/zsnr7/jaselka/przeglad.htm

Biuletyn
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W związku z planami realizacji
nowych przedsięwzięć Stowarzyszenie podjęło
współpracę z innymi organizacjami i instytucjami. O efektach tej
współpracy informować będziemy
w kolejnych numerach biuletynu


| PODJĘLIŚMY WSPÓŁPRACĘ
Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego
z Rybnika. Cel współpracy: lobbing na rzecz ujednolicenia
interpretacji prawa w relacjach pomiędzy strukturami administracyjnymi a organizacjami pozarządowymi.

FOPSZ
ul. Białych 7, Rybnik
www.cris.org.pl

Stowarzyszenie MOST
ul. Kościuszki 70/1
Stowarzyszenia na rzecz wspierania organizacji pozarządoKatowice
wych MOST z Katowic. Cel współpracy: wspólne aplikowanie

o dotacje z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Agencja Rozwoju Lokalnego z Jaworzna. Cel współpracy:
wspólne aplikowanie o dotacje z Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki.
Fundacja Ekoterm Silesia z Rybnika. Cel współpracy: wspólne
aplikowanie o dotacje z Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki. Realizacja programów:
1. Działania profilaktyczne, terapeutyczne i edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży przebywających czasowo
w internacie SOSW.
2. Realizacja programu „Narkotyki nie dla mnie” podczas wakacyjnych półkolonii.
Fundacja im. Ojca Pio z Istebnej. Cel współpracy: aktywizacja
społeczna osób niepełnosprawnych poprzez organizację działań o charakterze integracyjnym

www.mostkatowice.pl

Agencja Rozwoju Lokalnego, ul. Grunwaldzka 275, Jaworzno
www.arl-jaworzno.com.pl

Fundacja Ekoterm
Silesia, ul. Podmiejska 7, Rybnik
www.ekoterm.rybnik.pl

Fundacja Ojca Pio,
Istebna 294

Stowarzyszenie Oligos z Rybnika. Cel współpracy: aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych, szeroko rozumiana Stowarzyszenie Oligos
współpraca na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych ul. Hibnera 41, Rybnik
www.oligos.pl
z terenu Rybnika.
Lidia Maier, Krzysztof Chełstowski


Sześciu wychowanków Internatu
SOS-W w dniach
od 31 stycznia do
7 lutego 2009
spędziło ferie na
zimowisku w Białym Dunajcu


Biuletyn

|ZIMOWISKO W BIAŁYM DUNAJCU
Dzięki pozyskanym od sponsorów środkom finansowym Stowarzyszenie zorganizowało zimowisko do Białego Dunajca.
Dzieci pojechały na zimowisko z wychowawcami: panią Mariolą Paszendą, panią Katarzyną Wójcicką oraz kierowcą: panem Tadeuszem Kiszką. Osoby te pełniły swoje funkcje nieodpłatnie za co im serdecznie dziękujemy. Poniżej relacja
z wyjazdu jednego z uczestników:
Moje ferie zimowe były w Białym Dunajcu. Jak przyjechaliśmy
na miejsce, był odpoczynek, przywitała nas pani Grażyna,
właścicielka tego domu. Potem poszliśmy na górę rozpakować się, był odpoczynek. Potem poszliśmy na spacer. Po spacerze wróciliśmy do hotelu, poszliśmy się kąpać. Po kąpieli
było oglądanie telewizji do 22.30. Rano o godzinie 9.00 pobudka, było śniadanie. Potem pojechaliśmy na wycieczkę do
Doliny Kościeliskiej. Tam było pięknie. Wróciliśmy na obiadokolację a potem był poczęstunek. Były słodycze i cappuccino.
Następnego dnia pojechaliśmy do Murzasichle pozwiedzać
różne rzeczy, a przy okazji zobaczyliśmy górę Giewont czyli
śpiącego rycerza. Po przyjeździe z Murzasichle poszliśmy na
Nr 1
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WSPÓŁPRACA
przy realizacji:
Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
ul.Piasta 35, Rybnik
www.rybnik.pl/zsnr7

Zakład Odmetanowania Kopalń
Sp. z o.o.
ul. Boczna 24
Jastrzębie Zdrój
www.zok.pl
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górkę zjeżdżać na sankach. Następnego dnia pojechaliśmy na
Gubałówkę i jechaliśmy kolejką szynową. Gdy kolejka się zatrzymała wyszliśmy z kolejki i szliśmy na spacer. Po spacerze
poszliśmy do karczmy. W karczmie w Zakopanem zamówiliśmy czekoladę na gorąco, później poszliśmy do kolejki linowej
a w kolejce linowej rozmawialiśmy o samochodach i o Harnasiu.
Tego samego dnia wieczorem był kulig i smażenie kiełbasek. W piątek byliśmy po śniadaniu na spacerze, a potem poszliśmy na basen
termalny z panią Kasią.
Wieczorem oglądaliśmy
film „Piotruś i Wilk”.
Pod Gubałówką - foto: T .Kiszka
Chciałbym jeszcze pojechać w to miejsce za rok.
Relację Piotra spisał Mateusz

Nadleśnictwo Rybnik
ul. Kościuszki 36
Rybnik
www.katowice.lasy.
gov.pl/web/rybnik

Komisja Zakładowa,
NSZZ „Solidarność”
KWK Anna, ul. ks.
P.Skwary 21, Pszów
Związek Zawodowy
Górników w Polsce
KWK „Rydułtowy”
Zarząd Zakładowy
Leona 2, Rydułtowy
Jastrzębska Spółka
Kolejowa, Leśna 4
Jastrzębie Zdrój

JESTEŚMY W TRAKCIE


Stowarzyszenie
uzyskało dofinansowanie na realizację projektu:
„Przełamać izolację – obudzić potencjał - działać
profesjonalnie”.
Program napisany
został w ramach
IV edycji konkursu
Funduszu dla Organizacji Pozarządowych, w ramach
komponentu
„Demokracja i
społeczeństwo
obywatelskie”.


| PROJEKT: PRZEŁAMAĆ IZOLACJĘ – OBUDZIĆ
POTENCJAŁ – DZIAŁAĆ PROFESJONALNIE

WSPÓŁPRACA
przy realizacji:
Projekt realizowany

Realizacja projektu ma pomóc w przełamaniu „izolacji” spo- przy wsparciu udziełecznej często odczuwanej przez rodziców dzieci niepełno- lonym przez Islandię,
sprawnych i obudzeniu tkwiącego w nich potencjału. Służyć
Liechtenstein i Norwegię ze środków
temu będą zorganizowane szkolenia m.in.: w zakresie obsługi
Mechanizmu
Finankomputera, pisania wniosków o dotacje, treningu umiejętnosowego
Europejskieści społecznych i wychowawczych (metoda Gestalt). Dzięki
go Obszaru Gospotemu rodzice zostaną wyposażeni w umiejętności pozwalajądarczego, Norweskiece im samodzielnie działać w realizacji celów statutowych.
go Mechanizmu
Będą organizowane szkolenia dla wolontariuszy i nauczycieli
Finansowego oraz
wyposażające ich w umiejętności aktywizujące dzieci niepeł- budżetu Rzeczyposponosprawne (pedagogika zabawy). Powołany zostanie Klub litej Polskiej w ramach
Rodzica, gdzie rodzice będą mieli szansę spotkać się na Funduszu dla Organiwspólnej kawie, ciastku, porozmawiać o swoich sprawach. zacji Pozarządowych
W trakcie, gdy rodzice będą brać udział w szkoleniach, w spotkaniach Klubu Rodzica, w zajęciach z psychologiem, dzieci
objęte będą opieką przeszkolonych pod tym kątem wolontariuszy. Działania te realizowane będą od lutego 2009 do lutego 2010. Harmonogram działań będziemy podawać Państwu
na bieżąco. Do wakacji przeprowadzimy wszystkie zaplanoFundacja Fundusz
wane szkolenia oraz ruszy Klub Rodzica.
Współpracy,
Projekt otrzymał 97 punktów na 100 możliwych. Według
ul.Górnośląska 4a ,
Warszawa
oceny eksperta jest on: spójny a proponowane działania są
www.cofund.org.pl
adekwatne do potrzeb, prowadzą do realizacji przyjętych
celów, rezultaty projektu są wskazane precyzyjnie i kompleksowo.
Weronika Pilch-Pierchała, Krzysztof Chełstowski

Biuletyn
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Remont Klubu Rodzica
W ramach projektu odbywać będą się spotkania Klubu Rodzica. Aktualnie odbywa się remont w pomieszczeniu gdzie rodzice będą mogli się spotykać. Za pomoc przy remoncie dziękujemy pani Joannie Tarnowskiej, Piotrowi Czapla. Dzięki
uprzejmości pani dyrektor Haliny Lach-Opalkowskiej pomieszczenie to zostało użyczone Stowarzyszeniu bezpłatnie.

Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy,
ul.Piasta 35, Rybnik
www.rybnik.pl/zsnr7

Krzysztof Chełstowski


Wiele rodzin wychowanków internatu SOS-W znajduje się w trudnej
sytuacji finansowej.


| DOŻYWIANIE WYCHOWANKÓW SOS-W
Nasze Stowarzyszenie podjęło akcję pozyskiwania środków
finansowych z przeznaczeniem na dożywianie wychowanków
Internatu SOS-W w Rybniku, pochodzących z rodzin o trudnej
sytuacji materialnej i finansowej. Zarząd postanowili pozyskane na ten cel fundusze w kwocie 800,00 zł przekazać na
konto Ośrodka. Osoby mogące wspomóc nasze działania prosimy o bezpośredni kontakt z wicedyrektorem SOSW – panem Adamem Kocjanem.

WSPÓŁPRACA
przy realizacji:
Zakład Odmetanowania Kopalń, Sp. z o.o.,
Boczna 24,
Jastrzębie Zdrój
www.zok.pl

Weronika Pilch-Pierchała


Rozpoczynamy
realizację projektu
dotowanego przez
Miasto Rybnik pt.
„Rozwijam swój
potencjał, by być
samodzielnym program budzący
zaradność osobistą dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie”.


| ROZWIJAM SWÓJ POTENCJAŁ, BY BYĆ SAMODZIELNYM
Celem nadrzędnym jest budzenie indywidualnego potencjału
tkwiącego w dzieciach i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Beneficjentom projektu zostanie udzielone wsparcie,
uzależnione od ich potrzeb i możliwości, celem wyrabiania ich
maksymalnej zaradności osobistej. Odkrywać tkwiący w osobach niepełnosprawnych potencjał chcemy poprzez zastosowanie najnowocześniejszych rozwiązań w dziedzinie pedagogiki i psychologii osób niepełnosprawnych intelektualnie: diagnoza profilu psychoedukacyjnego specjalistycznym testem
PEP-R, stymulowanie dzieci przy pomocy profesjonalnego
sprzętu do terapii metodą EEG Biofeedback, ericksonowska
terapia przez bajkę, terapia mowy przez zabawę. O efektach
realizacji programu poinformujemy w następnym numerze
biuletynu. Zapraszamy na witrynę internetową programu:
www.miastorybnik.pl/razem/potencjal.htm

WSPÓŁPRACA
przy realizacji:
Miasto Rybnik
www.rybnik.pl

Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy,
ul. Piasta 35, Rybnik
www.rybnik.pl/zsnr7

Krzysztof Chełstowski


Celem jest udzielenie wsparcia
dzieciom, młodzieży oraz ich rodzicom w sferze kulturalnej, psychologicznej i społecznej


Biuletyn

| DODATKOWE ZAJĘCIA
„Działania profilaktyczne, terapeutyczne i edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży SOSW.”
Projekt realizowany od 15.02.2009 do 30.10.2009r.
W ramach projektu odbędą się:
1. Zajęcia warsztatowe z arteterapii: plastyczno – ceramiczne;
teatralne; taneczne.
2. Zajęcia komputerowe dla dzieci i młodzieży jak również dla
ich rodziców.
3. Zajęcia warsztatowe podnoszące umiejętności interpersonalne dla dzieci i młodzieży.
Nr 1
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WSPÓŁPRACA
przy realizacji:
Fundacja Ekoterm
Silesia, ul. Podmiejska 7, Rybnik
www.ekoterm.rybnik.pl
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Specjalny Ośrodek
4. Zajęcia tematyczne według programu autorskiego: „KamSzkolno-Wychowawpania zdrowego stylu życia”.
5. Udzielone zostanie wparcie psychologiczne dla rodziców czy, ul.Piasta 35 Rybnik
www.rybnik.pl/zsnr7
i uczniów SOSW w formie zajęć grupowych oraz rozmów
indywidualnych z psychologiem.
6. Zorganizowana zostanie wystawa prac artystycznych
uczestników projektu w Miejskiej Bibliotece Publicznej
Miasto Rybnik
w Rybniku.
www.rybnik.pl

Lidia Maier

PLANUJEMY


„Myślę, tworzę i
czuję, że żyję” to
tegoroczne hasło
konkursu.
Czasopiśmiennictwo rozwija kompetencje komunikacyjne osób niepełnosprawnych.
Pragniemy aby
uczestnicy konkursu nabrali wiary
we własne siły
oraz motywacji do
dalszych działań

Współorganizatorzy:
|Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy,
ul. Piasta 35, Rybnik
www.rybnik.pl/zsnr7

|Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Szafranka 7, Rybnik
www.biblioteka.rybnik.pl

|Kolegium Nauczycielskie Pedagogiki
Specjalnej,
Hutnicza 9, Gliwice
www.kn-gliwice.edu.pl

|Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy, ul. Filaretów 5, Tychy

| V OGÓLNOPOLSKI KONKURS CZASOPISM OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

WSPÓŁPRACA
przy realizacji:
Miasto Rybnik

Konkurs ma ogromne znaczenie dla wspomagania rozwoju
www.rybnik.pl
uzdolnień dzieci, młodzieży oraz dorosłych osób niepełnosprawnych. Daje szansę popularyzacji możliwości twórczych,
stwarza atmosferę do integracji społecznej osób pełno- i niepełnosprawnych. Promując czasopiśmiennictwo przyczyniaMinisterstwo
my się do rozwoju kompetencji komunikacyjnych osób nieEdukacji Narodowej
pełnosprawnych. Propagujemy także techniki ICT (witryna
Warszawa
www.men.gov.pl
internetowa konkursu, zgłaszanie do konkursu gazetek przygotowanych w wersji elektronicznej, biuletyn pokonkursowy).
Redakcje biorące udział w konkursie nabierają nowych doświadczeń. Coroczna analiza wyników punktowych osiągaGazeta Rybnicka
nych przez czasopisma konkursowe pozwala postawić tezę,
ul. Rynek 12a, Rybnik
iż poziom czasopism rośnie z roku na rok (konkurs odbywa się
już od 2003 roku, wzięły w nim udział redakcje ponad 400
gazetek ze szkół i placówek z terenu całej Polski – liczba beRadio 90 FM
neficjentów ostatecznych wyniosła jak dotąd około 4000 ul. Rudzka 13e, Rybnik
dzieci/młodzieży /dorosłych osób niepełnosprawnych i 800
www.radio90.pl
nauczycieli/opiekunów/terapeutów). Jurorzy wskazują na
wzrost wkładu pracy własnej osób niepełnosprawnych
w redagowanie gazetek oraz wzrost walorów dydaktyczno – Portal rybnik.com.pl
wychowawczych pism.
ul. Rynek 11, Rybnik
www.rybnik.com.pl
Wzrost poziomu gazetek konkursowych to wzrost kompetencji komunikacyjnych osób niepełnosprawnych. Szczególnie
widać to wśród gazetek biorących cykliczny udział w konkursie. Najważniejsze jednak dla nas to efekty w postaci rozwoju Centrum Rozwoju Iniosób niepełnosprawnych: nabieranie wiary we własne siły
cjatyw Społecznych
i możliwości, wychodzenie ponad własne ograniczenia, nabieul. Białych 6, Rybnik
www.cris.org.pl
ranie motywacji do działań i komunikowania się ze społeczeństwem – w efekcie nasze działania wpływają na zapobieganiu wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.
Rozstrzygnięcie tegorocznej edycji konkursu nastąpi 5 czerwPortal
www.slask.ngo.pl
ca. Konkurs dotowany jest przez Miasto Rybnik. Więcej informacji o konkursie: www.rybnik.pl/zsnr7/konkursczasopism.htm
Anna Jaszczuk, Weronika Pilch-Pierchała, Krzysztof Chełstowski

Biuletyn
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Opinie o konkursie

Honorowy Patronat:
| Minister Edukacji
Narodowej – Pani
Katarzyna Hall
| Poseł na Sejm RP Pan Grzegorz Janik
| Śląski Kurator
Oświaty – Pan
Stanisław Faber
| Prezydent Miasta
Rybnik – Pan Adam
Fudali
| Przewodniczący
RM Rybnik – Pan
Stanisław Jaszczuk

Kuratorium Oświaty w Katowicach popiera wszelkie inicjatywy wychowawcze i pedagogiczne, dzięki którym wzrasta skuteczność procesu rewalidacji dzieci o szczególnych potrzebach
edukacyjnych. Ogólnopolski Konkurs (…) to nie tylko skuteczna, ale i niezwykle oryginalna forma zarówno terapii, jak
i społecznej integracji osób niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie
Przyjaciół Integracji
ul. Dzielna1 Warszawa
www.integracja.org.pl

Portal
niepełnosprawni.pl
www.niepelnosprawni.pl

Śląski Kurator Oświaty – dr Marian Drosio

Przesyłam moje najlepsze myśli i życzę pięknych przeżyć,
wzruszeń, sukcesów, radości i słońca. Jesteście naszymi cennymi skarbami. Dajecie wszystkim siłę i wiarę w niezwykłe
możliwości człowieka, wnosicie prawdziwe wartości i piękno
w nasze życie. Uczycie nas pokory i cierpliwości, prawdziwej
radości i szczerości. Pozdrawiam wszystkich uczestników Konkursu, opiekunów, terapeutów, rodziców, pedagogów i organizatorów. Dziękuję Wam za Waszą życzliwość i zaangażowanie. Z takimi ludźmi jak Wy naprawdę można zmieniać
świat. Całuję wszystkich mocno!

Portal eduinfo.pl
www.eduinfo.pl

Wydawnictwo Nowiny – wydawca Tygodnika Rybnickiego
ul. Zborowa4
Racibórz
www.nowiny.pl

Anna Dymna i Fundacja „Mimo wszystko”

Z prawdziwą satysfakcją przyjąłem zaproszenie Organizatorów do objęcia Konkursu Honorowym Patronatem. Cieszę się,
że idea tak istotnej inicjatywy zrodziła się i organizowana jest
Wydawnictwo APS
właśnie w naszym regionie, w Rybniku. Gratulując OrganizaCzasopismo SZKOŁA
torom wartościowej inicjatywy jestem przekonany, że będzie SPECJALNA, ul. Szczęona stanowiła ważny wkład w rozwój intelektualny dzieci śliwicka 40, Warszawa
i młodzieży. (….) Pozostając wobec idei Konkursu niezmiennie www.aps.edu.pl/index.p
hp?md=239
życzliwym, łącze wyrazy szacunku.
Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Grzegorz Janik

Cieszymy się, że miasto Rybnik jest gospodarzem tak znaczącego przedsięwzięcia, pozwalającego propagować możliwości
twórcze osób niepełnosprawnych.
Zastępca Prezydenta Miasta Rybnik - Joanna Kryszczyszyn

Składam gratulacje wszystkim młodym autorom, reportażystom, dziennikarzom, redaktorom, grafikom oraz tym wszystkim, którzy są pełni zapału do tworzenia i pracy przy powstawaniu tak wspaniałych, profesjonalnych pism. W moim przekonaniu wszyscy zasłużyli na nagrodę, dlatego wszystkim
życzę niesłabnącej pasji oraz zaangażowania w szkolenie
warsztatu dziennikarskiego.

Fundacja Mimo
Wszystko Anny
Dymnej, ul. Balicka
12A/5B, Kraków
www.mimowszystko.org

Firma Wideo-Art
Janusz Rzymanek
ul. Wyzwolenia 47
Rybnik
www.wideoart.rsi.pl

Magdalena Gruchot - Stowarzyszenie Przyjaciół INTEGRACJI

Gazetki w większości oferują swoim czytelnikom naprawdę
sporo ciekawych tematów (…) ogólnie jestem pod wrażeniem wysiłku i pracy włożonej w przygotowanie pisemek.
Naprawdę podziwiam.

Fundacja Awangarda
ul. Kaliska 5/15
Warszawa
www.awangarda.org.pl

Izabela Salamon - redaktor naczelna „Tygodnika Rybnickiego”
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Stowarzyszenie
podjęło działania
zmierzające do
organizacji wyjazdu na turnus rehabilitacyjny dla
dzieci wraz
opiekunami oraz
terapeutami


| TURNUS REHABILITACYJNY W STAWISKACH

WSPÓŁPRACA
przy realizacji:
Gdańska Fundacja
Dobroczynności
ul. Ogarna 29/30
Gdańsk

Dzięki porozumieniu z Gdańską
Fundacją Dobroczynności, dzieci
wyjadą na turnus rehabilitacyjny
na okres 14 dni do Ośrodka Szkowww.stawiska.gdanskaf
leniowo-Wypoczynkowego „Staundacja.pl
wiska” w Stawiskach (gmina Stary Bukowiec). Został podpisany
list intencyjny, ustalono warunki
odpłatności za pobyt dzieci oraz
Fundacja Mały
zakres działań rehabilitacyjnych.
Piesek Zuzi
Koszty pobytu dzieci na turnusie
ul. Sianowska 21
pokryte mogą być z dofinansoPoznań
wania PFRON oraz wpłat wławww.psiaterapia.pl
snych rodziców. Kierownikiem
Jezioro Zakrzewie nad
wyjazdu będzie Krzysztof Chełktórym leży Ośrodek
stowski. W trakcie turnusu dzieci
„Stawiska” - foto:
objęte będą codziennymi zajęK.Chełstowski
ciami z dogoterapii, rehabilitacji
OPS Rybnik,
ruchowej, zajęciami z pedagogiki zabawy. Pod okiem doul. Żużlowa 25
świadczonej kadry będą miały dostęp do kąpieliska oraz
www.ops.rybnik.pl
sprzętu wodnego (rowerki wodne, kajaki). W trakcie wyjazdu
PFRON
zorganizowane zostaną wycieczki do Gdyni oraz rejs statkiem.
al. Jana Pawła II 13
Będą również inne atrakcje: bal przebierańców, podchody,
Warszawa
ogniska, zawody sportowe, dyskoteki itp.
www.pfron.org.pl
Zainteresowanych bazą lokalową ośrodka do którego wyjadą
dzieci zapraszamy na stronę:
www.stawiska.gdanskafundacja.pl
Rodziców pragnących posłać swoje dzieci na turnus, prosimy
o kontakt z Aleksandrą Chełstowską.
Weronika Pilch-Pierchała, Krzysztof Chełstowski



Pragniemy zakupić
kolorową kserokopiarkę dla
SOS-W.
Wspomogłaby ona
jakość procesu
dydaktycznego
w Ośrodku.


| KOLOROWA NAUKA
Stowarzyszenie pragnie pozyskać od sponsorów finanse, aby
zakupić dla uczniów Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego, kserokopiarkę do kopiowania w kolorze, co
wpłynęłoby na poprawę jakości procesu dydaktycznego dla
uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Dla wielu bowiem etapów edukacyjnych brakuje jednolitych podręczników, jak ma to miejsce w szkole masowej. Wymusza to konieczność korzystania z różnych podręczników dla uczniów, z
których kserowane są potrzebne pomoce dydaktyczne na zajęcia lekcyjne. W procesie dydaktycznym korzystają więc oni z
czarno-białych kopii – zubaża to proces uczenia i jest mniej
korzystne z rewalidacyjnego punktu widzenia.
Pomysłodawca akcji i osoba odpowiedzialna za jej przebieg:
Maria Kuśka. Pani Maria prosi osoby zainteresowane pomysłem o kontakt.
Weronika Pilch-Pierchała, Krzysztof Chełstowski
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STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPOMAGANIA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH OTOCZENIA „RAZEM”:
- powstało z inicjatywy osób zaangażowanych we wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych i ich otoczenia. Stowarzyszenie poprzez swoją działalność wspiera osoby niepełnosprawne, aby zgodnie ze swoimi potrzebami i możliwościami,
mogły jak najpełniej rozwijać własny potencjał osobowy
i otwierać się na otaczającą ich rzeczywistość. Działania te
mają na celu towarzyszenie osobom niepełnosprawnym
w odkrywaniu głębi własnego człowieczeństwa i pomoc
w odnalezieniu swojego miejsca w życiu,
- aktywnie współpracuje także z otoczeniem osób niepełnosprawnych, by twórczo inspirować świat osób pełnosprawnych, tak aby te dwa światy, mogły stać się jednym światem,
- podejmuje, wspiera i promuje inicjatywy o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, społecznym, integracyjnym, rekreacyjnym, wypoczynkowym, terapeutycznym, rehabilitacyjnym
itp. mające na celu szeroko rozumiane wyrównywanie szans
osób pełno- i niepełnosprawnych,
- jest organizacją otwartą i dostępną dla osób o różnych światopoglądach, które pragną się włączyć w realizację celów
Stowarzyszenia i w ten sposób przyczyniać się do wspierania
osób niepełnosprawnych w każdym wieku.
| Zarząd Stowarzyszenia:
510-220-741
698-388-528
511-325-543
510-220-742
696-125-988

krzysiekch@interia.pl

Krzysztof Chełstowski – prezes Zarządu
Joanna Tarnowska – wiceprezes Zarządu
Barbara Morawska – skarbnik Zarządu
Aleksandra Chełstowska – sekretarz Zarządu
Jarosław Tarnowski – członek Zarządu

jtd@poczta.onet.pl

| Komisja Rewizyjna:
793-080-968
604-511-308
508-808-186
501-058-080

Elżbieta Baszczok – przewodnicząca Komisji
Ewa Musioł – sekretarz Komisji
Teresa Cofalik – członek Komisji
Joanna Zimoń – członek Komisji

ewamusiol@interia.pl
teresacofalik@poczta.onet.pl
kleine7@interia.pl

|Pełnomocnicy Zarządu:
501-503-129
604-650-988
603-433-131
510-220-742
698-388-528

Maria Kuśka – pełnomocnik ds. prowadzenia dokumentacji
księgowo-rachunkowej oraz do kontaktów z ZUS i US
mhtw@orange.pl
Lidia Maier – pełnomocnik ds. zatrudniania pracowników
lidia.maier@poczta.onet.pl
Weronika Pilch-Pierchała - pełnomocnik ds. związanych z wydawaniem
biuletynu
weronika.pp@gmail.com
Aleksandra Chełstowska – koordynacja wolontariatu
Joanna Tarnowska - polityka medialna

|Redakcja biuletynu:
603-433-131
510-220-741
502-393-981

Weronika Pilch-Pierchała – redaktor naczelna
Krzysztof Chełstowski – współpraca, skład
Anna Jaszczuk – współpraca, korekta

weronika.pp@gmail.com
krzysiekch@interia.pl
aniajaszczuk@wp.pl

|Zapraszamy chętnych do publikowania w biuletynie. Teksty (przygotowane w jakimkolwiek edytorze tekstu), fotografie (w formacie *.jpg) prosimy przesyłać na adres: weronika.pp@gmail.com

|Następny biuletyn ukaże się w czerwcu 2009.
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