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CO ZROBILIŚMY?

szenia i planach na 2009 rok:
- organizacja zimowiska w Białym Dunajcu,
- organizacja IV Integracyjnego Przeglądu Widowisk Jasełkowych,
- dożywianie wychowanków Internatu SOSW,
- realizacja programu budzącego zaradnośd osobistą dzieci i młodzieży
Rozwijam swój potencjał by byd samodzielnym,
- program Działania profilaktyczne, terapeutyczne i edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży przebywających czasowo w internacie SOSW
- realizacja programu Narkotyki nie dla mnie - półkolonie letnie,
- wydawanie biuletynu informacyjnego Stowarzyszenia,
- organizacja turnusu rehabilitacyjnego w Stawiskach,
- organizacja V Ogólnopolskiego Konkursu Czasopism Osób Niepełnosprawnych.
Weronika Pilch-Pierchała
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www.nowiny.pl

Studio Filmowe
Wideo-Art
Janusz Rzymanek
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| SZKOLENIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA


Od kwietnia do
czerwca członkowie Stowarzyszenia
brali udział w bezpłatnych szkoleniach w ramach
programów:
- Inkubator Trzeciego Sektora
- Nie tylko dla
sprawnych
- Wsparcie ekonomii społecznej na
terenie województwa śląskiego

WSPÓŁPRACA
przy realizacji:

Poniżej szczegółowe informacje na temat szkoleo:
Centrum Rozwoju
-1 osoba/szkolenie popołudniowe: „Public relations dla NGO”
Inicjatyw
-1 osoba/szkolenie popołudniowe: „Współpraca i partnerstwo lokalne”
Społecznych,
-2 osoby/szkolenie popołudniowe: „Jak przygotowad projekt i wypełnid
ul. Białych 6, Rybnik
wniosek”
www.cris.org.pl
-3 osoby/szkolenie popołudniowe: „Pozyskiwanie funduszy na działalnośd”
-3 osoby/szkolenie popołudniowe: „Praca z wymagającym klientem”
-2 osoby/szkolenie dwudniowe: „Partnerstwo”
Izba Przemysłowo –
-2 osoby/szkolenie dwudniowe: „Program operacyjny Kapitał Ludzki”
Handlowa
Rybnickiego Okręgu
-3 osoby/ szkolenie dwudniowe: „Zarządzanie projektami”
Przemysłowego,
-2 osoby/ szkolenie dwudniowe: „Komunikacja interpersonalna”
Rynek
12, Rybnik
-3 osoby/szkolenie popołudniowe: „Zarządzanie organizacją”
www.izbaph.rybnik.pl
-1 osoba/szkolenie dwudniowe: „Podstawy zarządzania projektem”
-1 osoba/szkolenie dwudniowe: „Księgowośd i kontroling w NGO”
-Lidia Maier uczestniczyła w 96 godz. szkoleniu dla podmiotów ekonomii społecznej w ramach projektu „Edukacja Animatorów Ekonomii
Społecznej”. Projekt miał na celu przygotowanie kadry organizacji pozarządowych i instytucji do nowych możliwości w ramach ekonomii społecznej, tj. przygotowanie liderów lokalnych do budowania partnerstwa
Stowarzyszenie
Liderów Wiejskich,
lokalnego, tworzenia strategii rozwiązywania problemów lokalnych
ul. Przedszkolna 6,
i podejmowania wszelkiego rodzaju działao na rzecz wspólnoty lokalnej
Kłobuck
na terenach wiejskich i miejskich województwa śląskiego.
Przypominamy, że bieżące informacje o szkoleniach dla członków Stowarzyszenia znajdą Paostwo na tablicy informacyjnej w szkole, a także
w internacie (tablica w dyżurce). Chętnych serdecznie zapraszamy.
Kontakt: K. Chełstowski, A. Chełstowska.
Weronika Pilch-Pierchała, Lidia Maier

| SZKOLENIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA W RAMACH PROGRAMU
„PRZEŁAMAD IZOLACJĘ – OBUDZID POTENCJAŁ – DZIAŁAD PROFESJONALNIE”


17 osób (łącznie
rodzice i nauczyciele) wzięło udział
w 30-godzinnym
warsztacie: Trening umiejętności
wychowawczych
i prospołecznych
z wykorzystaniem
pedagogiki Gestalt

Dzięki terapii Gestalt człowiek zyskuje większą świadomośd siebie, swoich
uczud, emocji. Rozwija
swoje umiejętności, zna
swoje potrzeby i umie je
zaspakajad, uczy się ponosid konsekwencje działao.
Po szkoleniu została przeprowadzona ankieta, z któW trakcie warsztatów - foto: A. Jaszczuk
rej wynika, że aż 93%
uczestników wykorzysta zdobytą wiedzę w pracy z dziedmi. Osoby ankietowane wysoko oceniły stopieo przydatności pedagogiki Gestalt
w rozwijaniu możliwości dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Nauczyciele stwierdzili, że posiadanie nowych umiejętności
poprawi jakośd ich pracy. Oto niektóre wypowiedzi uczestniczących
w szkoleniu: „Super szkolenie - szkoda, że tak mało”, „Jestem bardzo
pozytywnie nastawiona do życia po szkoleniu Gestalt”, „Każdy oligofrenopedagog powinien uczestniczyd w takim szkoleniu. Obowiązkowo!”,
„Myślę, że każdy powinien wziąd udział w takich warsztatach. Z pewnością przydadzą się w pracy z dziedmi”, „Prowadząca - profesjonalna,
chciałabym wziąd udział w podobnych warsztatach”.
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WSPÓŁPRACA
przy realizacji:
Fundacja Fundusz
Współpracy
Warszawa
www.cofund.org.pl

Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy,
ul. Piasta 35, Rybnik
www.rybnik.pl/zsnr7
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20 członków Stowarzyszenia wzięło
udział w 20 godzinnym warsztacie:
Cztery pory rokupedagogika zabawy w pracy z dziedmi i młodzieżą
z upośledzeniem
umysłowym

Propozycje pedagogiki zabawy ożywią tradycyjne nauczanie. Uczą dzieci podstawowych umiejętności szkolnych i społecznych w trakcie
zabawy. Są to zabawy ułatwiające wejście w grupę,
integrację z nią, rozluźniające, odprężające wykorzystujące ruch, taniec, gest. Zabawy te umożliwiają aktywną
zabawę, bez rywalizacji. Oso-

Uczestnicy w trakcie warsztatów
- foto: A. Jaszczuk

Polskie
Stowarzyszenie
Pedagogów
i Animatorów
Zabawy KLANZA
ul. Peowiaków 10/9
20-007 Lublin
www.klanza.lublin.pl

Uczestnicy z certyfikatami
- foto: K. Chełstowski

by biorące w szkoleniu wysoko oceniły przydatnośd metody w pracy i wychowaniu
dzieci. Z przeprowadzonej
ankiety wynika, że 90% przeszkolonych wykorzysta nowe
umiejętności w pracy z dzieckiem. Stwierdzono, że nabycie nowych umiejętności
podnosi ich motywację do
efektywnej pracy bądź lepszego wychowania dziecka.



11 osób wzięło
udział w 50-godzinnym szkoleniu
komputerowym

Program szkolenia obejmował podstawy pracy w środowisku systemu
operacyjnego Windows oraz pakiet biurowy (edytor tekstu Word, arkusz kalkulacyjny Excel, program Power Point).
| SZKOLENIA WOLONTARIUSZY STOWARZYSZENIA W RAMACH PROGRAMU „PRZEŁAMAD IZOLACJĘ – OBUDZID
POTENCJAŁ – DZIAŁAD PROFESJONALNIE”
foto: A. Jaszczuk


21 wolontariuszy
rozpoczęło
współpracę z naszym Stowarzyszenie od szkoleo

Stowarzyszenie „Razem”
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WSPÓŁPRACA
przy realizacji:
Fundacja Fundusz
Współpracy
Warszawa
www.cofund.org.pl
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Stowarzyszenie podpisało porozumienia wolontariackie z chętnymi
młodymi osobami, które w ramach spotkao Klubu Rodzica prowadzą
dodatkowe zajęcia dla dzieci. Młodzież ta wzięła udział w szkoleniu
z zakresu pedagogiki zabawy, aby nabyd nowe umiejętności do pracy
z dziedmi, a także w szkoleniu z prawnych aspektów wolontariatu.

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

Weronika Pilch - Pierchała

|BIURO STOWARZYSZENIA


Wyremontowaliśmy Biuro
Stowarzyszenia



Biuro Stowarzyszenia rozpoczyna
swoją działalnośd.
Osoby pełniące
w nim dyżury
udzielą Paostwu
wszelkich informacji i postarają się
pomóc rozwiązad
każdy problem

Z radością informujemy, że zakooczył się remont pomieszczenia użyczonego nam przez SOS-W w Rybniku na Biuro Stowarzyszenia. Dziękujemy pani dyrektor Halinie Lach-Opalkowskiej za przychylnośd. Chcemy
serdecznie podziękowad wszystkim
osobom, które pomogły nam w remoncie. W szczególności panu Piotrowi Czapla i Tomaszowi Sałek. Firma „Elektryk” pana Sebastiana Fojcika
podarowała
materiały
i wykonała instalację elektryczną.
Dziękujemy również wychowankom
internatu tj.: Piotrowi Tomaszek,
Piotrowi Warchoł, Mateuszowi KoWychowankowie Internatu uczą się
sioskiemu, Sebastianowi Gedyk, Rapod okiem fachowca fałowi Gedyk, Sebastianowi Filec,
foto: A. Jaszczuk
którzy pod opieką pani Anny Jaszczuk pomagali nam remontowad biuro. Częśd wyposażenia to dary
(10 krzeseł, lampy, rolety), drzwi ufundowała nam firma ClassenPol ze
Zwonowic. Reszta – 2 regały, 2 biurka, 2 krzesła, 3 laptopy, rzutnik, listwy przepięciowe, półka pod
rzutnik, ekran do rzutnika, tablica
typu flipchart, tablice korkowe,
drobny sprzęt biurowy zakupiliśmy z projektu: „PRZEŁAMAD IZOLACJĘ – OBUDZID POTENCJAŁ –
DZIAŁAD PROFESJONALNIE”. Zakupiliśmy także oprogramowanie
do komputerów (MS Office: MS
Kładziemy panele - foto: A. Jaszczuk
Word, MS Excel, MS Power Point,
a także MS Publisher 2007, MS Project 2007, MS Front Page 2003)
w ramach programu dla organizacji pozarządowych z Banku Drugiej
Ręki (Stowarzyszenie Bank Drugiej Ręki wspiera organizacje i inicjatywy
działające na rzecz pożytku publicznego. Zapewnia skuteczne działanie
tych organizacji i inicjatyw przez wsparcie rzeczowe oraz zwiększenie
dostępu do technologii - taosze oprogramowanie).

WSPÓŁPRACA
przy realizacji:
Fundacja Fundusz
Współpracy
Warszawa
www.cofund.org.pl

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

ELEKTRYK
Sebastian Fojcik
ul. Szymochy 18/1
44-230 Bełk
Patrycja i Adrian
Tomala
Rybnik - Kamieo
Stowarzyszenie Bank
Drugiej Ręki
ul. Księcia
Ziemowita 51a
03-885 Warszawa
www.bdr.org.pl

Biuro Stowarzyszenia powstało aby wspomagad i koordynowad działania skierowane do członków Stowarzyszenia, a także by planowad
i prowadzid działania kierowane na zewnątrz. Zapraszamy!
Szczegółowy zakres działao osób wchodzących w skład Biura:
Joanna Tarnowska – prawno-organizacyjne aspekty pomocy dla osób
niepełnosprawnych i ich rodzin, osoba pierwszego kontaktu z rodzicami uczniów SOS-W, koordynator Klubu Rodzica, public - relations, promocja Stowarzyszenia, kontakt z mediami
Lidia Maier – koordynacja pracy biura, współpraca z innymi organizacjami i innymi instytucjami, tworzenie wniosków o dotacje,
Fundraising, sprawy pracownicze

Stowarzyszenie „Razem”
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CLASSEN POL
ul. Wyzwolenia
Zwonowice
44-292 Rybnik 13
www.classen.com.pl
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Aleksandra Chełstowska – osoba pierwszego kontaktu z nauczycielami
SOS-W, koordynator wolontariatu, koordynacja działao i pomysłów
adresowanych do uczniów SOS-W
Anna Jaszczuk – osoba pierwszego kontaktu z wychowawcami Internatu, koordynacja działao i pomysłów adresowych do wychowanków Internatu SOS-W, prowadzenie kroniki Stowarzyszenia
Weronika Pilch-Pierchała – redakcja biuletynu Stowarzyszenia, sprawy
organizacyjno-biurowe
Maria Kuśka – prowadzenie spraw rachunkowo-księgowych Stowarzyszenia, pomoc w zakresie rozliczeo podatkowych, finansowych z urzędami
Krzysztof Chełstowski - tworzenie wniosków o dotacje, procedury
w Stowarzyszeniu, współpraca z innymi organizacjami i instytucjami.
Jeżeli mają Paostwo jakieś pytania, wątpliwości, osoby pełniące dyżury
w biurze postarają się udzielid Paostwu wszelkiej pomocy. Szczegółowy
harmonogram dyżurów na tablicach informacyjnych (w szkole i internacie). Biuro mieści się w Internacie (wejście z boku budynku od strony
ulicy Długosza). Numer telefonu do Stowarzyszenia: + 48 796 770 425.
Weronika Pilch-Pierchała

| ROZWIJAM SWÓJ POTENCJAŁ BY BYD SAMODZIELNYM


31 maja 2009 roku
zakooczyła się realizacja projektu:
ROZWIJAM SWÓJ
POTENCJAŁ, BY
BYD SAMODZIELNYM - program
budzący zaradnośd
osobistą dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie współfinansowany przez
Miasto Rybnik

Dodatkowymi zajęciami objęto ósemkę dzieci. W trakcie realizacji programu prowadzono zajęcia z terapii EEG Biofeedback, ericksonowskiej
terapii przez bajkę, terapia mowy
przez zabawę. Wstępna grupa została wyłoniona na podstawie wywiadów: z rodzicami dzieci, z pedagogiem szkolnym i wychowawcami
ze Specjalnego Ośrodka Szkolno –
Wychowawczego w Rybniku. Zakwalifikowane osoby przeszły wieloaspektową diagnozę własnego profilu psychoedukacyjnego, na podTerapia mowy przez zabawę stawie której skierowane zostały na
foto: S. Morawska
poszczególne formy oddziaływania.

WSPÓŁPRACA
przy realizacji:
Miasto Rybnik
www.rybnik.pl

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

Diagnoza profilu psychoedukacyjnego pozwala w bardzo czytelny sposób zilustrowad deficyty rozwojowe dziecka, co ułatwia i w dużym stopniu przyspiesza opracowanie indywidualnego programu terapeutycznego. Przeprowadzona diagnoza zilustrowana jest na przejrzystym wykresie, który w czytelny sposób ilustruje obszary rozwojowe jakie należy
objąd terapią pedagogiczną. Ocenę tę konfrontuje się z normami i ustala aktualny poziom rozwoju dziecka. Po przeprowadzeniu badania, wyniki są nanoszone na wykres profilu, co pozwala w sposób przystępny
zobrazowad charakter deficytów rozwoju z uwzględnieniem szczególnych jego właściwości.
Biofeedback wykorzystuje uczenie się przez warunkowanie instrumentalne, z zastosowaniem specjalistycznej aparatury EEG i odpowiedniego
oprogramowania komputerowego pod kontrolą wykwalifikowanego
terapeuty. Dziecko biorące udział w terapii uczy się za pośrednictwem
gry komputerowej kontrolowad aktywnośd swojego mózgu na zasadzie
sprzężenia zwrotnego. Terapia EEG Biofeedback zwiększa możliwości
umysłowe, pamięd, poprawia nastrój i samoocenę, sprzyja rozwojowi
mowy, przyczynia się do lepszej koncentracji uwagi oraz niweluje skutki
stresu psychospołecznego związanego z procesem wychowawczym.

Stowarzyszenie „Razem”
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Ericksonowska terapia przez bajkę – praca
metaforą skierowana do dzieci ze specyficznymi trudnościami, służy uspakajaniu,
redukowaniu problemów emocjonalnych
i wspierania rozwoju dzieci. Pomaga rozładowad w sposób akceptowalny społecznie
nadmierną pobudliwośd emocjonalną oraz
służy rozwijaniu wyobraźni. Wyobraźnia
ważna jest w procesie planowania a ten
ostatni ważny w wyrabianiu zaradności
życiowej.
Terapia mowy przez zabawę - terapia
mowy osób niepełnosprawnych intelektualnie jest długotrwała, często nie przynosząca spodziewanych efektów. Dlatego praca logopedy z tymi osobami
wymaga większego nakładu pracy, stosowania różnorodnych form
i metod. Mamy do czynienia z różnorodnymi zaburzeniami mowy i różnymi wariantami tych zaburzeo. Celem terapii logopedycznej osób
niepełnosprawnych intelektualnie nie jest zatem korekcja artykulacji –
wypracowanie starannej mowy, ale usprawnienie procesu komunikacji
na tyle, aby osoba ta była w stanie samodzielnie radzid sobie w życiu.
Oprócz sprawdzonych form terapii chcemy wprowadzad nowe formy
terapeutyczne tj. terapię poprzez zabawę - to doskonały sposób pracy
przede wszystkim z dziedmi z zaburzeniami rozwojowymi. Zabawa to
śmiech i radośd, akceptacja (dziecko nie skupia się na tym aby coś
w sobie „naprawid” lecz przychodzi do nas żeby się bawid. Naszym
zadaniem jest by czegoś się nauczyły). Podczas zabawy zapominają, że
mowa wymaga mozolnej pracy a słowa i zdania wymawiane są spontanicznie bez większych trudności – takie działanie jest jak najbardziej
wskazane dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.
Ericksonowska terapia przez
bajkę - foto: K. Wójcicka

Weronika Pilch– Pierchała

| WYCIECZKA DO ISTEBNEJ


Sześd wychowanek
internatu Specjalnego-Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego pod
opieką wychowawców realizowało
program usamodzielniający: Wymagam od siebie.

WSPÓŁPRACA
przy realizacji:

W maju odbyła się wycieczka do
Fundacja im. Ojca Pio
pięknej, malowniczo położonej
„Nasz dom-dzieciom
w górach miejscowości turystyczszczególnej troski”
nej Istebna. Sześd wychowanek
43-470 Istebna 294
internatu SOS-W wraz z wychotel. (033) 855-71-38
wawczyniami Mariolą Paszendą
Specjalny Ośrodek
i Katarzyną Wójcicką podczas
Szkolno-WychoW górach - foto: M.Paszenda
5- dniowego wyjazdu realizowały
wawczy,
program usamodzielniający Wymagam od siebie. Ma on na celu wdra- ul. Piasta 35, Rybnik
żanie i trenowanie nawyków samodzielnego wykonywania czynności www.rybnik.pl/zsnr7
samoobsługowych, porządkowych, higienicznych, gospodarczych oraz
kulinarnych przez dzieci i młodzież niepełnosprawne. Podczas pobytu
w górach dzieci uczestniczyły również w zajęciach plastycznych, przy
użyciu różnych materiałów i wykonywanych różnymi metodami. OdbyKWK Jas-Mos
ły się także zajęcia komunikacyjne, celem których było pogłębienie reOddział Metaniarzy
lacji z innymi uczestnikami grupy. Ważnym celem tego wyjazdu jest
ul. Górnicza 1
Jastrzębie Zdrój
również wzmocnienie koncentracji i rozładowanie napięcia emocjonalnego u tych dzieci, a poprzez zajęcia muzyczne i ruchowe zniwelowanie
Elżbieta Niedzielak
wszelkiego rodzaju zaburzeo percepcyjnych, wspomaganie pamięci
Biuro Rachunkowe
poprzez stałą relaksację. Uczestniczki wyjazdu dużo czasu spędziły na
Beata Forajter
wędrówkach szlakami górskimi, a dzięki sponsorom mogły zobaczyd
ul. Smolna 67
okoliczne miejsca kultury i sztuki regionalnej.
Lidia Maier
Rybnik
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Podczas wycieczki poznaliśmy Istebną, Koniaków, Wisłę. Dużo
spacerowaliśmy podziwiając piękne góry. Były też smakołyki: pizza,
pyszne pierogi, lody no
i oczywiście ciasteczka
w cukierni „U Janeczki”. Dziewczynki stwierdziły, że chętnie znowu
by pojechały na taką
wycieczkę. Dla wychoOdpoczynek na szlaku - foto: M.Paszenda
wanek pobyt w górach
był wspaniałym przeżyciem pełnym wrażeo. Wychowanki dzielą się
swoimi przeżyciami:
Angelika: Podobało mi się ognisko, piekliśmy kiełbaski na kijach, które
zrobił pan Antoni.
Ola: Smakowała mi pizza.
Dorota: Podobał mi się spacer nad rzeką i kiedy mogłam chodzid w wodzie po kamieniach.
Gosia: Ja zapamiętałam najbardziej fajne widoki z góry Ochodzita, było
nawet widad Tatry i śnieg.
Mariola Paszenda

Dom przyjmuje osoby niepełnosprawne – wymagające szczególnej troski z powodu upośledzenia umysłowego lub sieroctwa. Znajdują się tu
pokoje jedno-dwu osobowe, z łazienkami. Na terenie domu mieści się
kuchnia z pełnym wyposażeniem, jadalnia z dużym stołem oraz sala,
w której mogą odbywad się zajęcia grupowe. Częśd domu zajmują tzw.
pomieszczenia gospodarcze, między innymi pralnia, suszarnia, magazyn
na żywnośd. Dom przyjmie 16 osób. Ideą jest żeby opiekunem osoby
niepełnosprawnej był 1 wychowawca. Jest możliwy również przyjazd
np. kilku uczestników i 1 opiekuna. Mile widziane są także rodziny
w których jest osoba niepełnosprawna umysłowo.
Dom sąsiaduje z lasem, ale znajduje się również blisko zabudowao, ok.
5 minut trwa dojście do pobliskiego sklepu wielobranżowego i restauracji, naprzeciw której znajduje się przystanek autobusowy PKS. W łatwy sposób można się dostad do najbliższych miejscowości, jak również
do Trójwsi (Koniaków, Jaworzynka, Istebna Centrum). Jest także możliwośd w 15 min. przenieśd się poza granice Polski tj. do Czech i Słowacji.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt: Lidia Maier - tel. 604 650 988

Istebna– foto: Lidia Maier
Stowarzyszenie „Razem”
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WSPÓŁPRACA
przy realizacji:

J E S T E Ś M Y W T R A KC I E
| PROMOCJA STOWARZYSZENIA

www.stowarzyszenierazem.org.pl



Fundacja Fundusz
Współpracy
Warszawa
www.cofund.org.pl

Powstaje strona
internetowa,
plakat oraz folder
Stowarzyszenia

Firma TAMAKA
www.tamaka.pl

Na stronie znajdą Paostwo aktualności, informacje na temat podjętych
przez nas działao, osób, organizacji, z którymi współpracujemy,
o naszych sponsorach itd. Jest
ona na bieżąco aktualizowana
tak, aby mieli Paostwo wgląd
w aktualną działalnośd Stowarzyszenia. Zachęcamy wszystkich do
odwiedzenia strony.

Firma Almond
ul. Orzepowicka
6a/23
44-217 Rybnik
www.almond.pl

Studio Filmowe
Wideo-Art
Janusz Rzymanek,
ul. Wyzwolenia 47
44-200 Rybnik
www.wideoart.rsi.pl

Został przygotowany plakat oraz
folder naszego Stowarzyszenia.
Osoby chętne do rozprowadzania
folderów prosimy o kontakt z biurem Stowarzyszenia.
Dzięki uprzejmości Pana Janusza
Rzymanka oraz jego Studio Filomowe Wideo-Art powstaje także
film na temat Stowarzyszenia.
Weronika Pilch– Pierchała
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7.04.2008 w Tygodniku Rybnickim
ukazał się artykuł
na temat Stowarzyszenia „Razem”
autorstwa p. Krystiana Szytenhelma. Ten sam artykuł znajdą również
Paostwo na stronie internetowej
www.ngo.pl
Zapraszamy do
lektury

RODZICE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NIE MUSZĄ JUŻ BYD W SWYCH
PROBLEMACH OSAMOTNIENI

WSPÓŁPRACA
przy realizacji:

Stowarzyszenie na rzecz wspomagania osób niepełnosprawnych i ich otoczenia „Razem” działa coraz prężniej. Gdy niespełna rok temu powstało przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, nikt nie spodziewał się po tak małej grupie rodziców i nauczycieli aż tylu inicjatyw i sukcesów.

Wydawnictwo
Nowiny, Racibórz
www.nowiny.pl

Portal Organizacji
Pozarządowych

www.slask.ngo.pl

Asia i Ola
Dwa lata temu przepisałam Olę do szkoły specjalnej. Bałam się o to, jak zareaguje. Czułam się z tym bardzo nie komfortowo, bo myślałam zgodnie ze stereotypem: chodzą tutaj osoby gorsze, może z rodzin patologicznych. Ale Ola
była już po tygodniu tak bardzo szczęśliwa... przychodziła do mnie z uśmiechem, że dała radę, że dostała dobrą ocenę. Poznałam wtedy, jaka panuje tutaj atmosfera. Nikt nie jest pomijany, nauczyciele doceniają dziecko za najmniejszą nawet rzecz, są po prostu świetni! Żałuję, że nie podjęłam tej decyzji
wcześniej – wspomina pierwsze kroki swojej córki w Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym Joanna Tarnowska, wiceprezes stowarzyszenia.

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

Dobre dla rodziców
I w tym problem. Rodzice osób niepełnosprawnych czują się „nie komfortowo”. Niepełnosprawnośd ich pociech staje się ich własnym kompleksem. Gdy
to sobie uświadamiają, rodzi się wstyd. To kolejny problem, z którym się borykają. Wyjściem z tego błędnego koła może byd... stowarzyszenie! - Rok temu,
wraz z mężem Jarkiem oraz nauczycielami Olą i Krzysztofem Chełstowskimi
postanowiliśmy założyd stowarzyszenie. Jest to więc wspólna inicjatywa rodziców i nauczycieli. Panują między nami bardzo dobre relacje. A że pani dyrektor
od początku również była temu przychylna, udało nam się! – cieszy się pani
Asia. Okazuje się, że dyrektor Ośrodka po prostu nie mogła byd nie przychylna.
- Do powołania takiego stowarzyszenia przymierzaliśmy się 2 lata, odkąd pojawiało się coraz więcej unijnych programów. Udało się, gdy przyszła do nas
córka paostwa Tarnowskich, a że trafiła jeszcze na taką osobę, jak Krzysiu...
(Chełstowski – red.). Tylko na to czekałam! Dałam im osobne pomieszczenie,
oni muszą się tutaj czud jak w domu. Będę ich wspierała, jak mogę, bo to
wszystko dla naszych dzieci – deklaruje Halina Lach-Opalkowska, dyrektor
Ośrodka. Okazuje się jednak, że takie stowarzyszenie potrafi zdziaład wiele
dobrego nie tylko dla dzieci. – To również aktywizacja rodziców, a więc doskonała forma wsparcia. A oni tego potrzebują! Z powodu posiadania niepełnosprawnego dziecka duża ich częśd czuje się niedoceniana, odstawiona na boczny tor życia. To temat trudny, ale trzeba o tym mówid. Stowarzyszenie popuściło ich hamulce. Mogą się tutaj zaangażowad, wykazad – tłumaczy dyrektor.
Ten mechanizm zauważa również Tarnowska. – Opieka nad osobą niepełnosprawną koliduje z pracą. Rodzice nie mogę wykazad się na polu zawodowym,
spada samoocena. A tutaj znów mają szansę realizacji! – potwierdza mama
Oli.

Dobre dla dzieci
Jak to działa? - Chodzi o przełamanie izolacji społecznej, jaką ci rodzice odczuwają. Po to właśnie organizujemy szkolenia, na przykład z obsługi komputera,
treningu umiejętności społecznych i wychowawczych, pisania wniosków o dotację – tłumaczy Krzysztof Chełstowski, prezes stowarzyszenia i nauczyciel
Stowarzyszenie „Razem”
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w Ośrodku. – To niesamowite, jak takie szkolenia pomagają. Nie tylko uczymy
się nowych rzeczy. Czujemy się dowartościowani! – opisuje swoje wrażenia
Tarnowska. Do stowarzyszenia zapisało się jak na razie 50 członków. – Jedni
pozyskują sponsorów, inni remontują nasze pomieszczenie. Gdy jest jakaś potrzeba, wystarczy jeden telefon i załatwione – tłumaczą zaangażowani rodzice.
I dlatego właśnie stowarzyszenie działa tak skutecznie. Nie tylko przeskoczyło
wszystkie formalności i wyremontowało swoje pomieszczenie, ale ruszyło już
także z wielkim projektem „Przełamad izolację. Obudzid potencjał. Działad profesjonalnie”. Udało im się nawet wygrad dofinansowanie ze specjalnego funduszu! - Chcemy budzid potencjał naszych członków: rodziców, nauczycieli.
Pragniemy działad coraz bardziej profesjonalnie i pokazywad, że w osobach
niepełnosprawnych też tkwi wiele możliwości – tłumaczy pan Krzysztof. Stąd
właśnie takie inicjatywy, jak Wojewódzki integracyjny przegląd widowisk jasełkowych, zimowisko w Białym Dunajcu czy wspólna praca nad ozdobami na
choinkę, które Stowarzyszenie Oligos postawiło dla mieszkaoców dzielnicy
Maroko-Nowiny. Stowarzyszenie objęło także patronat nad promocją twórczości Piotra Warchoła. Tego utalentowanego plastycznie wychowanka Ośrodka
przedstawialiśmy już na łamach TR jako członka redakcji „Nowinek”, która
bierze udział w naszym konkursie „Młody dziennikarz”

Razem raźniej
Inną inicjatywą jest Klub Rodzica, który stowarzyszenie planuje otworzyd już
w maju. – To miejsce, gdzie przy kawie i ciastku rodzice osób niepełnosprawnych regularnie się spotykają i rozmawiają o swoich problemach. Najważniejsze jest to, by poczuli, że nie zostają z tym wszystkim sami. Planujemy też spotkania z psychologiem, pracownikami socjalnymi i PFRON’u. Chodzi o to, by
ułatwid im orientowanie się w ich prawach, obowiązkach – tłumaczy pani Asia.
Jest to więc kolejna inicjatywa rodziców, którzy, działając na rzecz swych niepełnosprawnych pociech, zyskują tym samym coś dla siebie: poczucie realizacji
i zrozumienie, że nie są w swych problemach osamotnieni. To przez to, że działają „Razem”!
Krystian Szytenhelm, Tygodnik Rybnicki

| KLUB RODZICA


Klub Rodzica powołany został
z myślą o rodzicach
dzieci niepełnosprawnych z naszego Ośrodka. Tu
mogą się spotkad
przy kawie, porozmawiad a także
uzyskad wsparcie
psychologa.

W poprzednim numerze biuletynu pisaliśmy o powołaniu Klubu Rodzica, gdzie rodzice będą mieli możliwośd wspólnych spotkao, rozmów
przy kawie. Z radością informujemy, że Klub Rodzica rozpoczął swoją
działalnośd. Poprosiliśmy Panią Joannę Tarnowską – osobę koordynującą spotkania, o kilka słów:
Dnia 8 maja 2009r odbyło się pierwsze spotkanie naszego Klubu. Rozpoczęliśmy je warsztatami z psychologiem Dagmarą Marculą – Kowal-

Zapraszamy do
Klubu Rodzica.
Koordynator:
Joanna Tarnowska
tel.: 698388528

WSPÓŁPRACA
przy realizacji:
Fundacja Fundusz
Współpracy
Warszawa
www.cofund.org.pl

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

W trakcie spotkania - foto: M.Szczyrba
Stowarzyszenie „Razem”
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ską i trenerem wspomagającym Karoliną Kapias. Grupa rodziców zebrała się w Biurze Stowarzyszenia i zaczęło się. Na początku trochę niepewności, ale już po chwili śmiech, zabawa, żarty. Rodzice mieli okazję
poznad się lepiej, porozmawiad o swoich dzieciach, wymienid się doświadczeniami w ich
wychowaniu. Dzielili
się cennymi radami
jak
radzą
sobie
w trudnych sytuacjach, jakie ich dzieci
poczyniły
postępy
dając nadzieję pozostałym rodzicom.
Zaś zajęcia prowadzone przez psychologa
pozwoliły rodzicom Dzieci bawią się z wolontariuszami w trackie spotkaspojrzed na siebie
nia Klubu Rodzica - foto: K.Chełstowski
z innej strony, zobaczyd ile pozytywnych cech w nas tkwi. Jaki mamy ukryty potencjał. Podczas gdy rodzice pracowali nad swoim wnętrzem, dzieci miały zapewnioną opiekę, ciekawe zajęcia i świetną zabawę. Czekamy na następne
spotkania i zapraszamy kolejnych chętnych rodziców.
Weronika Pilch-Pierchała, Joanna Tarnowska

| JESTEM MATKĄ NIEPEŁNOSPRAWNEGO DZIECKA...


Swoimi wrażeniami
ze spotkao i szkoleo podzieliła się
z nami pani Beata
Górka

Jestem matką niepełnosprawnego dziecka i jak wiele matek dzieci niepełnosprawnych, borykam się z problemami w życiu. Wiele wysiłku muszę włożyd w wychowanie mojego dziecka żeby zobaczyd chod drobny
kroczek na przód. Wychowanie to ciągła walka, ciągłe wyzwania, tak
często brakuje mi sił… Drobne kroczki mojego dziecka dają satysfakcję,
ale często kosztują tak wiele wysiłku i mozolnego działania, że nawet
nie mam siły się nimi cieszyd.
Uczestniczyłam w wiele kursach i szkoleniach, po to by pomóc mojemu
dziecku. Różny był ich przekaz i skutek. Chciałam zawsze wiedzied
i umied jak najwięcej, żeby moje dziecko mogło się rozwijad. Wzięłam
więc udział także w szkoleniach zorganizowanych przez Stowarzyszenie
„Razem”. Dokładnie były to trening umiejętności wychowawczych
i społecznych z wykorzystaniem pedagogiki Gestalt oraz szkolenie z zakresu pedagogiki zabawy (tzw. Klanza). To czego doświadczyłam na
tych warsztatach nie mogę porównad do żadnego ze skooczonych kursów. Dana mi była możliwośd szkolenia się nie tylko z rodzicami dzieci
niepełnosprawnych, ale również z nauczycielami uczącymi w szkole do
której chodzi moje dziecko (tj. nauczycielami ze Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Rybniku). Podejście i ciepło jakie otrzymałam ze strony prowadzącej, jak i ze strony nauczycieli jest nie do opisania. To trzeba przeżyd samemu. To było takie ludzkie, prawdziwe, normalne. Nikt nie zwracał uwagi kto jest nauczycielem, a kto rodzicem!
Nigdy przedtem nie dostałam tak wiele ze strony nauczycieli, a mam
niemałe doświadczenie w tej materii. Co prawda syn ma zaledwie
10 lat, ale córka ma 20 lat i wierzcie mi, że przez lata jej nauki przeszłam gehennę… Szkoła integracyjna do której uczęszczał mój syn ma
tylko w nazwie integracyjna, bo trudno mówid, że tam odbywa się integracja: syn był cały czas wytykany przez inne dzieci i krytykowany przez
nauczycieli za swoja niepełnosprawnośd. Teraz widzę jak mogą różnid
się nauczyciele i ich podejście do nas rodziców - teraz to widzę dokład-
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nie. Dopiero bowiem teraz mogę powiedzied, że w koocu trafiliśmy (ja
i mój syn) na swoje miejsce i jesteśmy tam, gdzie powinniśmy byd. Tu
nam nikt nie wytyka w kółko naszych błędów i naszych ułomności.
Przyjmują nas takimi jakimi jesteśmy. To mogę z czystym sumieniem
nazwad integracją, a nauczycieli Ośrodka nazwad prawdziwymi nauczycielami…
Atmosfera panująca na szkoleniach była tak wspaniała, że potrafiłam
wobec obcych sobie ludzi otworzyd się zupełnie. Nie czułam żadnego
wstydu, co byłoby zrozumiałe w takiej sytuacji. Matki, z którymi tam
byłam, to wspaniałe kobiety, obserwowałam każdą z nich, one też potrzebowały dobrego słowa i wsparcia. Myślę, że każda z nas dostała to,
po co przyszła na to szkolenie. I chod zajęcia nie były krótkie, chętnie
na nie wracałam i czekałam co dziś nowego się dowiem i czego się nauczę.
Osobiście wiele zyskałam, mam nowych przyjaciół, na których mogę
liczyd, nauczyłam się jak pracowad z synem, co powinnam robid, a czego unikad, jak można wspaniale bawid się z dzieckiem a jednocześnie
uczyd je i usprawniad. Czas przeznaczony na szkolenie wykorzystałam
maksymalnie i wyniosłam z niego ile się dało, zarówno dla syna, jak
i dla siebie. Nowe wiadomości wręcz chłonęłam całą sobą, bo tak naprawdę ciągle niewiele wiemy. Nowe metody nauki i zabawy, no i terapii, które poznałam naładowały moje baterie, które były już na wyczerpaniu. Znowu poczułam się silna i gotowa do walki, bo przecież nie
oszukujmy się, każdy dzieo dla nas to walka o przetrwanie. Mam nadzieję na dalsze spotkania, gdzie będą mogła porozmawiad z innymi
o własnych problemach, spotkad się z kolejnym specjalistą. To bardzo
dużo daje. Nauczyłam się doceniad siebie i swoją pracę, patrzed na siebie innym okiem. Zauważyłam, że my matki mamy też swoje potrzeby
i pragnienia, bo jak dotąd miałyśmy klapki, widziałyśmy tylko nasze
dzieci zapominając zupełnie o sobie a przecież my też jesteśmy WAŻNE.
Beata Górka

| DODATKOWE ZAJĘCIA


Realizacja projektu
„Działania profilaktyczne, terapeutyczne i edukacyjne skierowane do
dzieci i młodzieży
SOS-W” przebiegają zgodnie z harmonogramem
i założeniami projektowymi. Przybliżamy szczegółowe
cele naszych działao oraz ich efekty.

WSPÓŁPRACA
przy realizacji:

Zajęcia taneczne breakdance odbywają się w Internacie SOSW oraz
Fundacja
w sali Fundacji Elektrowni Rybnik. Warsztaty taneczne, prowadzone co
Ekoterm Silesia,
tydzieo mają na celu nabycie przez dzieci i młodzież nowych umiejętnoul. Podmiejska7
ści tanecznych, popularyzację tego stylu taoca oraz uzyskanie lepszej
Rybnik
kondycji fizycznej. Wszyscy zgodnie twierdzą, że projekt pomaga im www.ekoterm.rybnik.pl
realizowad własną pasję oraz pomaga im nawiązad kontakt z pasjonatami taoca z różnych miast
i środowisk, pozwala im na wyMiasto Rybnik
mianę doświadczeo z innymi
www.rybnik.pl
uczestnikami. Młodzież bierze
udział w różnych konkursach tanecznych organizowanych na terenie miasta, między innymi
w Ogólnopolskim Festiwalu TaSpecjalny Ośrodek
necznym Break Dance, który odSzkolno-WychoBreak dance - foto: K.Chełstowski
był się w maju w Fundacji Elekwawczy,
trowni Rybnik.
ul. Piasta 35, Rybnik
Oprócz zajęd tanecznych dziewczęta i chłopcy mają możliwośd uczest- www.rybnik.pl/zsnr7
niczyd w zajęciach aerobic dance, które prowadzone są przez instruktorkę fitness. Dynamiczne, pełne energii dwiczenia, a także układy choreograficzne wykonywane przez uczestników w rytm funky, salsy i disco poprawiają ich kondycję psychofizyczną.
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Zajęcia ekologiczne, na których realizowany jest program promocji
zdrowia „Program Ekozespołu czyli Kampania Zdrowego Stylu Życia Zielony Internat” odbywają się co tydzieo. Zajęcia te dostarczają wiedzy
dzieciom i młodzieży na temat zdrowego stylu życia, wolnego od alkoholu i narkotyków. Jednym z ważnych celów tych zajęd jest uświadomienie
potrzeby dbania o własne zdrowie, a także pokazanie korzyści płynących
ze zdrowego trybu życia. Tematyka zajęd skupia się na 4 sferach życia
człowieka - fizycznej, psychicznej, emocjonalnej i społecznej. Ważne jest
pokazanie uczestnikom zagrożeo
i skutków spożywania napojów alkoholowych oraz niewłaściwego stylu
życia. Nabycie przez młodych ludzi
umiejętności dokonywania właściwych wyborów w życiu to kolejny
ważny cel tych zajęd.

Piramida zdrowej żywności - foto:
W. Pilch-Pierchała

Zajęcia komputerowe realizowane
są w celu podniesienia kompetencji społecznych ich uczestników.
Na ścieżce zdrowia – foto: W. PilchZajęcia te rozbudzają zainteresoPierchała
wania w kierunku informatycznym
a dzięki nim młodzi ludzie zdobywają nowe umiejętności potrzebne do
podjęcia aktywności społecznej i zawodowej. Zdobycie wiedzy w tym
zakresie pozwala im byd bardziej samodzielnym i niezależnym. Ta postawa aktywności wpływa na pozytywne
kontakty z innymi ludźmi i przyczynia
się do przełamywania barier, jakimi są
brak wiedzy i umiejętności w tym zakresie.
Zajęcia ceramiczne to czas na zdobywanie umiejętności manualnych oraz
naukę tworzenia nowych i unikatowych przedmiotów z ceramiki wypala- Grupa teatralno-muzyczna przed
nych i w odpowiedni sposób szkliwiowystępem
nych. Zajęcia te mają wpływ na podniesienie motywacji młodych ludzi do aktywnego, kreatywnego
i twórczego spędzania czasu wolnego.
Zajęcia teatralno-muzyczne - to terapia przez teatr, muzykę i ruch. Zajęcia te cieszą się dużą popularnością wśród dzieci. Podstawowymi założeniami tych zajęd jest integracja ich uczestników. Dokonuje się to przez
wewnątrzpsychiczne zmiany w uczestnikach, nabycie umiejętności rozwiązywania konfliktów, realizację potencjału
jednostki, zaspokajanie ich potrzeb,
a także rozładowanie napięcia emocjonalnego.
Lidia Maier
Małgosia podczas zajęd i gotowe prace foto: L. Maier
Stowarzyszenie „Razem”
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|V OGÓLNOPOLSKI KONKURS CZASOPISM OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

WSPÓŁPRACA
przy realizacji:
Miasto Rybnik
www.rybnik.pl



„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 działao

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
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

Nie jest istotne, czy pisemko ma najpiękniejszą szatę graficzną
i wysublimowane teksty, najważniejsze jest zaangażowanie
i serce, jakie wkładają w gazetkę Ci, którzy ją tworzą oraz całe
dobro, jakie pojawia się w ich życiu dzięki kilku tekstom na
zwykłym papierze napisanym ich, jakby nie patrzed, Samorząd Wojewódzniepełnosprawną (…) ręką.
twa Śląskiego
www.silesia-region.pl
Aneta Szalczyk, Poznao

5 czerwca 2009 miało miejsce uroczyste rozstrzygnięcie konkursu. Do
konkursu zgłosiło się 86 redakcji czasopism z całej Polski. Czasopisma
redagowane przez dzieci, młodzież oraz dorosłe osoby niepełnosprawMinisterstwo
ne zostały poddane ocenie niezależnego jury. W efekcie prac jury:
Edukacji Narodowej
I miejsce przyznano gazetce Ekolożek z Zespołu Szkół Specjalnych
www.men.gov.pl
z Wrześni. II miejsce przyznano gazetce Nasza szkoła jest wesoła ze
Szkoły Podstawowej Niepublicznej i Gimnazjum Niepublicznego przy
Fundacji Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym z Warszawy. III miejsce
przyznano gazetce Nasza Gazeta z Zespołu Szkół Specjalnych z Brzezin.
Gazeta Rybnicka
Wyróżnienia przyznano gazetkom:
- Z Górki - Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo z Buska-Zdroju,
Radio 90 FM
- Grochowy Szok - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla NiesłyRudzka 13e, Rybnik
szących im. Janusza Korczaka z Krakowa,
www.radio90.pl
- Czujnik dla Najmłodszych - Internat SOSW dla Dzieci Niewidomych
i Niedowidzących z Krakowa,
- Pismaczek - Zespół Szkół Specjalnych nr 3 z Chorzowa,
Portal rybnik.com.pl
- Plus - Zespół Szkół nr 5 z Rypina.
ul. Rynek 11, Rybnik
Grand Prix przyznano gazetce Nowinki z Internatu Specjalnego Ośrodka
www.rybnik.com.pl
Szkolno-Wychowawczego z Rybnika.
Przyznano także 21 wyróżnieo indywidualnych. Nagrody wręczono
w trakcie uroczystości zorganizowanej w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rybniku, w trakcie której uczestnicy oraz zaproszeni Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych
goście mogli także zobaczyd występ teatru „Entuzjaści” z Ośrodka MBR
ul.
Białych 6, Rybnik
w Pszczynie w przedstawieniu „Romeo i Julia po śląsku".
www.cris.org.pl
Łączna suma nagród na kwotę ponad 9 tysięcy złotych (sprzęt komputerowy) ufundowane zostały głównie przez: Miasto Rybnik oraz Samorząd Województwa Śląskiego.

=

Anna Dymna, Fundacja Mimo Wszystko: Drodzy Przyjaciele (…) Wasza
praca pozwala nam dostrzec jak piękny i niezwykły jest człowiek.
Otwieracie nam okno na często nieznany nam świat zmagao, doznao,
marzeo, cierpieo, radości ludzi, których naznaczył specjalnie los.
Pięknie pomagacie zbliżyd się
człowiekowi do
człowieka, obalacie
bariery,
stereotypy
w traktowaniu
i
myśleniu

Stowarzyszenie „Razem”

Zwycięska
redakcja
„Ekolożka” foto M.Szczyrba
Kwiecieo - Czerwiec 2009

Portal
www.slask.ngo.pl

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

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

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

o ludziach niepełnosprawnych. Informując
nas o trudnych problemach pozwalacie wiele
zrozumied, pokonad lęk
przed
nieznanym,
oswoid
przeciwności
losu. Dzięki Waszej pracy wielu z nas już wie,
że ludzie niepełnosprawni to zwyczajni
Jedna z nagrodzonych uczestniczek konkursu
ludzie, którzy mają
udziela wywiadu– foto: M. Szczyrba
uczucia, ambicje, potrzeby, wrażliwośd jak każdy człowiek, że jest w nich ogromny potencjał
i radośd, że godni są naszej pomocy i miłości, że powinniśmy razem z
nimi walczyd o ich godne życie i wszelkie należne prawa. Przyjaźo z nimi
rozjaśnia świat i naprawdę jest prawdziwym skarbem. Budzi w nas
wrażliwośd i pozwala zastanowid się nad własnym życiem.
Więcej szczegółów nt. konkursu pod adresem:
http://www.rybnik.pl/zsnr7/konkursczasopism.htm

Portal eduinfo.pl
www.eduinfo.pl

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

Wydawnictwo APS
Czasopismo SZKOŁA
SPECJALNA,
ul. Szczęśliwicka 40,
Warszawa

Krzysztof Chełstowski, Anna Jaszczuk

| DOŻYWIANIE WYCHOWANKÓW SOS-W


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

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 kolejne fundusze
w kwocie 400,00 zł przekazad na konto Ośrodka. Osoby mogące wspomóc nasze działania prosimy o bezpośredni kontakt z wicedyrektorem
SOS-W – panem Adamem Kocjanem.

Przedsiębiorstwo
SpedycyjnoTransportowe
ul. Jankowicka 9
44-201 Rybnik
www.transgor.rybnik.pl

Krzysztof Chełstowski

| PODJĘLIŚMY WSPÓŁPRACĘ


Podjęliśmy współpracę z kolejnymi
instytucjami

WSPÓŁPRACA
przy realizacji:

Współpraca z Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym Teatr Grodzki
Bielskie StowarzyszeCel współpracy: wspólne aplikowanie o dotacje z Programu Operacyjnie Artystyczne
nego Kapitał Ludzki.
ul.
Sempołowskiej
13
Współpraca z Fundacją „Fabryka marzeo” z Krakowa – organizowanie
43-300
Bielsko–
Biała
działao dla dzieci i młodzieży, mających na celu wspomaganie ich rozwoju w różnych sferach życia społecznego i rodzinnego. Współpraca www.teatrgrodzki.pl
związana jest również z organizacją wyjazdów o charakterze integracyjno-rekreacyjnym.
Współpraca z Caritas Archidiecezji Katowickiej- organizacja akcji charytatywnych na rzecz osób potrzebujących, a także udział w programie
Caritas Archidiecezji
„Bank Żywności”.
Katowickiej
Lidia Maier

ul. Biskupa Czesława
Domina 1, Katowice
www.katowice.kcaritas.pl

P L A N UJ E M Y
| LETNIE PÓŁKOLONIE


W okresie od 22.06
do 03.07 odbędą
się półkolonie letnie

Fundacja Ekologiczna Ekoterm Silesia w Rybniku w partnerstwie ze
Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym i Stowarzyszeniem
„Razem” z Rybnika zaplanowała zorganizowanie integracyjnych dziesięciodniowych półkolonii dla dzieci i młodzieży. Podczas wakacji letnich
2009 uczniowie i uczennice ze szkół rybnickich będą mieli możliwośd
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aktywnie i twórczo spędzid wolny od nauki czas. Półkolonie odbędą się
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rybniku pod patronatem Miasta Rybnika. Podczas półkolonii będzie realizowany program: „Żyje zdrowo i bezpiecznie, czyli narkotyki nie dla mnie”. Celem
programu jest promowanie: aktywnego, kreatywnego spędzania czasu
wolnego oraz zdrowego stylu życia, wolnego od uzależnieo. Jednym
z ważnych celów jest również integracja dzieci niepełnoprawnych
z dziedmi pełnosprawnymi poprzez wspólną zabawę i spędzanie czasu
wolnego.
Podczas półkolonii zostaną przeprowadzone:
1. Zajęcia teoretyczne, z zakresu profilaktyki uzależnieo.
2. Warsztaty umiejętności społecznych.
3. Zajęcia plastyczne, ceramiczne, relaksacyjne, sportowe tj. nauka jazdy konnej, turnieje tenisa stołowego, turnieje piłkarzyków. Przeprowadzone zostaną konkursy: plastyczne i sportowe. Odbędą się również
warsztaty taneczne (aerobic dance, funky, salsa, disco).
4. Odbędą się dwie całodniowe wycieczki:
- wycieczka do Ośrodka Jeździeckiego w Rybniku-Stodołach, gdzie pod
okiem instruktorów dzieci będą brały udział w zajęciach jazdy konnej
i zajęciach ekologicznych. Zorganizowana zostanie również przejażdżka
wozem taborowym i ognisko.
- wycieczka do Parku Miniatur w Inwałdzie. W programie: zwiedzanie
miniatur z przewodnikiem, zabawa w Zielonym Labiryncie, w Małpim
Gaju, zjeżdżalnie, karuzela, kolejka, przejazd na jednej z trzech atrakcji
lunaparkowych – Pirat, Koło Młyoskie, Autoscoote.
5. Zaplanowano dwa wyjścia do kina oraz dwa wyjścia do Placówki
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rybniku, gdzie dzieci będą mogły
uczestniczyd w warsztatach artystycznych.

WSPÓŁPRACA
przy realizacji:
Fundacja Ekoterm
Silesia, Rybnik
www.ekoterm.rybnik.pl

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

Miasto Rybnik
www.rybnik.pl

Lidia Maier
510-220-741
698-388-528
511-325-543
510-220-742
696-125-988

| Zarząd Stowarzyszenia:
Krzysztof Chełstowski – prezes Zarządu krzysiekch@interia.pl
Joanna Tarnowska – wiceprezes Zarządu asiatarnowska@wp.pl
Barbara Morawska – skarbnik Zarządu
Aleksandra Chełstowska – sekretarz Zarządu
Jarosław Tarnowski – członek Zarządu jtd@poczta.onet.pl

793-080-968
604-511-308
508-808-186
501-058-080

| Komisja Rewizyjna:
Elżbieta Baszczok – przewodnicząca Komisji
Ewa Musioł – sekretarz Komisji ewamusiol@interia.pl
Teresa Cofalik – członek Komisji teresacofalik@poczta.onet.pl
Joanna Zimoo – członek Komisji kleine7@interia.pl

510-220-742
698-388-528

|Pełnomocnicy Zarządu:
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

603-433-131
510-220-741
502-393-981

|Redakcja biuletynu:
Weronika Pilch-Pierchała – redaktor naczelna weronika.pp@gmail.com
Krzysztof Chełstowski – współpraca, skład krzysiekch@interia.pl
Anna Jaszczuk – współpraca, korekta aniajaszczuk@wp.pl

501-503-129
604-650-988
603-433-131

|Zapraszamy chętnych do publikowania w biuletynie. Teksty (przygotowane w jakimkolwiek edytorze tekstu), fotografie (w formacie *.jpg) prosimy przesyład na adres:
weronika.pp@gmail.com
|Następny biuletyn ukaże się po wakacjach
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