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| NAUCZ MNIE SAMODZIELNOŚCI
Fundacja im. Ojca Pio
„Nasz dom - dzieciom
szczególnej troski”
Istebna

W partnerstwie ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno - Wychowawczym z Rybnika oraz Fundacją im. Ojca Pio, realizowaliśmy projekt dofinansowany z Programu
Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - „Naucz mnie samodzielności”.
Celem projektu były działania mające
pomóc w usamodzielnianiu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.

|BĘDZIEMY REALIZOWAD PROJEKT Z PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI
Udało się! Nasze Stowarzyszenie otrzyma dofinansowanie z Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Naucz mnie, a zacznę samodzielnie pracowad - aktywizacja zawodowo – społeczna osób
niepełnosprawnych intelektualnie”.
Stowarzyszenie „Razem”

Lipiec - Wrzesieo 2009

Biuletyn - strona 1

 | LETNIE PÓŁKOLONIE
Na początku wakacji w Specjalnym
Ośrodku Szkolno Wychowawczym
odbyły się półkolonie, dzięki którym
dzieci miały możliwośd aktywnie i
twórczo spędzid
czas wolny

WSPÓŁPRACA
przy realizacji:

Podczas letnich
Specjalny Ośrodek
wakacji, ucznioSzkolnowie i uczennice
Wychowawczy,
z Ośrodka oraz
ul. Piasta 35, Rybnik
innych
szkół
www.rybnik.pl/zsnr7
mieli możliwośd
aktywnie i twórczo spędzid czas
wolny. Podczas
Miasto Rybnik
zajęd zrealizowww.rybnik.pl
wany został program:
„Żyję Pedagogika zabawy oraz zajęcia sportowe doskonale
zdrowo i bez- integrują dzieci i młodzież. Co doskonale widad na zdjęciu
piecznie, czyli
narkotyki nie dla mnie”, którego celem było promowanie zdrowego
Fundacja
stylu życia, wolnego od uzależnieo oraz aktywne, kreatywne spędzania
Ekoterm Silesia,
czasu wolnego. Odbyły się warsztaty umiejętności społecznych, prowaul. Podmiejska7
dzone w nurcie pedagogiki zabawy, zajęcia plastyczne, ceramiczne, reRybnik
laksacyjne, sportowe tj. nauka jazdy konnej, gry i zabawy sportowe www.ekoterm.rybnik.pl
a także warsztaty taneczne (aerobic dance, funky, salsa).
Dzieci wraz z opiekunami pojechały na dwie wycieczki:
- do Ośrodka Jeździeckiego w Rybniku-Stodołach, gdzie pod okiem instruktorów brały udział w zajęciach jazdy konnej i zajęciach ekologicznych. Zorganizowana została również przejażdżka wozem taborowym
i ognisko.
- do Parku
Miniatur w
Inwałdzie.
U cz est ni cy
zwiedzili
z przewodnikiem Park
Miniatur,
brali udział
w zabawie w
Zielonym
Labiryncie,
Wycieczkę do stadniny koni oraz przejażdżkę wozem taborow Małpim
wym na długo zapamiętamy. Nie codziennie spotykają nas
Gaju. Do ich
takie atrakcje
dyspozycji
oddane zostały: zjeżdżalnie, karuzela, kolejka oraz inne atrakcje lunaparkowe.
Dzieci obejrzały projekcję dwóch filmów – „ Epoka Lodowcowa 3” oraz
„Potwory kontra Obcy”, a także uczestniczyły w zajęciach artystycznych
na terenie Warsztatów Terapii Zajęciowej nr 1 w Rybniku.
Na zajęciach z zakresu profilaktyki uzależnieo uczestnicy mogli dowiedzied się o mechanizmie uzależnienia oraz bezpiecznym zachowaniu się
w trudnych sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu.
Na koniec wszystkie dzieci otrzymały dyplomy za aktywne uczestnictwo
w półkoloniach, wręczono im również paczki z żywnością ekologiczną.
Wszystkim, którzy brali udział w trudzie organizacji tego rodzaju wypoczynku dla dzieci - dziękujemy!
Lidia Maier
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 | TURNUS REHABILITACYJNY W STAWISKACH
Dzięki współpracy
lokalnych organizacji i instytucji
z Gdaoską Fundacją Dobroczynności
oraz Fundacją
„Mały piesek Zuzi”,
niepełnosprawne
dzieci mogły pojechad na turnus rehabilitacyjny do
Stawisk

Dogoterapia, rehabilitacja ruchowa, pedagogika zabawy, kąpiel i plażowanie, spacery po lesie i przejażdżki rowerowe, kolonijny chrzest, podchody, bal przebieraoców, dzieo sportu, dyskoteki, wycieczki - takie
atrakcje czekały na uczestników turnusu rehabilitacyjnego.

WSPÓŁPRACA
przy realizacji
Gdaoska Fundacja
Dobroczynności
ul. Ogarna 29/30
Gdaosk

W
wakacyjwww.stawiska.gdanskaf
nym wypadzie
undacja.pl
połączonym z
turnusem rehabilitacyjnym
wzięło udział
Fundacja Mały
45 niepełnoPiesek Zuzi
sprawnych
ul. Lipowa 46
podopiecz64-553 Grzebieosko
nych Specjalwww.psiaterapia.pl
nego Zespołu
SzkolnoPrzedszkolnego z Rybnika
Jak widad na zdjęciu, dzieci oprócz rehabilitacji korzystały
(SZSP), Specjal- z wielu przyjemności. Dzięki organizatorom i opiekunom
nego Ośrodka będą miały cudowne wspomnienia...
OPS Rybnik,
ul. Żużlowa 25
S z k o l n o www.ops.rybnik.pl
Wychowawczego z Rybnika (SOSW), Stowarzyszenia „Razem” z Rybnika
PFRON
oraz Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego z Żor. Dzięal. Jana Pawła II 13
ki współpracy lokalnych instytucji i stowarzyszeo z Gdaoską Fundacją
Warszawa
Dobroczynności (GFD) z Gdaoska oraz Fundacją „Mały Piesek Zuzi”
www.pfron.org.pl
z Poznania, mogli wyjechad do Stawisk, wsi położonej na obrzeżach
Borów Tucholskich niedaleko Kościerzyny nad jeziorem Zakrzewie, na
terenie malowniczych Kaszub. Tam też pod okiem fachowców kontynuowały całoroczną rehabilitację, ale korzystały też z wszelkich dobrodziejstw, jaki daje letni wypoczynek nad jeziorem.
- Opiekę nad niepełnosprawnymi uczestnikami sprawowali wolontariusze - jeden wolontariusz opiekuje się jednym, maksymalnie dwoma
uczestnikami turnusu. W zdecydowanej większości to młodzi ludzie,
studenci oligofrenopedagogiki, fizjoterapii. To dla wielu z nich prawdziwa „szkoła życia”, uczą się więcej niż na niejednej praktyce w szkole wyjaśnia Wojtek Wieczorek, nauczyciel z SZSP w Rybniku. - Turnus należy do unikalnych w skali kraju. Sprawujemy opiekę nad dośd dużą grupą
dzieci o złożonych i różnorodnych niepełnosprawnościach. Zorganizowanie dla nich w miarę jednorodnego turnusu jest dużym przedsięwzięciem, zważywszy na fakt, że razem z wolontariuszami-opiekunami oraz
personelem rehabilitacyjnym turnus liczy w tym roku 91 osób - podkreśla Waldemar Bryłka, dyrektor Zarządzający GFD.
Świetna sprawa dla naszych podopiecznych
Dzieci w trakcie turnusu, na który wyjeżdżają bez rodziców, uczą się
większej samodzielności, co jest bardzo potrzebne w kontekście szeroko rozumianej integracji ze społeczeostwem osób pełnosprawnych. - To
świetna sprawa dla naszych podopiecznych. Mają do czynienia z szeregiem nowych sytuacji, których nie znają ze szkoły czy z domu. To nowe
miejsce, nowi ludzie, inny tryb dnia. To kapitalne dla ich procesu rewalidacyjnego - mówi Tomasz Tomiak, dyrektor OREW z Żor, który sam pojechał na turnus jako wolontariusz. Z kolei wyjazd dzieci, daje szansę
odpocząd ich rodzicom. - Dla wielu z nich to jedyna okazja w ciągu roku,
aby trochę odsapnąd, naładowad na nowo akumulatory do całorocznej,
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żmudnej pracy rehabilitacyjnej, terapeutycznej i wychowawczej. Jest im
to niesamowicie potrzebne, gdyż często ich dzieci są ciągle na piedestale i całe życie rodziców, tylko wokół nich się kręci - opowiada Krzysztof
Chełstowski, tegoroczny kierownik turnusu.
Naprawdę rodzi się wspólnota
Aby
rodzice
mogli
wypocząd,
opiekę
nad ich pociechami przejmują wolontariusze. Towarzyszą
im przez cały
dzieo. Pomagają w codziennych, podstawowych czynnościach
jak
mycie, ubieranie, jedzenie. „Nowe miejsce, nowi ludzie, inny tryb dnia. To kapitalne
Biorą z nimi dla ich procesu rewalidacyjnego”
u d z i a ł
w rehabilitacji i terapii. To pomaga poznad im specyfikę różnych niepełnosprawności, nauczyd się radzenia sobie w różnych sytuacjach. - Wiedziałam, że zdobędę tu nowe doświadczenia, jednak to, co przeżyłam
przerosło moje oczekiwania. Już parę dni przed zakooczeniem turnusu
wiedziałam, że będę tęsknid. I za podopiecznymi i za ich wolontariuszami. W Stawiskach nawiązałam wiele wartościowych znajomości, tu naprawdę rodzi się wspólnota… - zwierza się Ewa Gans, jedna z wolontariuszek. Jeszcze nie przebrzmiały echa tegorocznego wyjazdu, a już
dzieci i ich rodzice, a także wolontariusze pytają o termin kolejnego
turnusu.



Wydawnictwo
Nowiny, Racibórz
www.nowiny.pl

Skrócona wersja
artykułu nt. turnusu rehabilitacyjnego ukazała się
w Tygodniku Rybnickim

 | NAUCZ MNIE SAMODZIELNOŚCI
Celem projektu
były działania mające pomóc w usamodzielnianiu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.

WSPÓŁPRACA
przy realizacji:

W partnerstwie ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym
Fundacja im. Ojca Pio
z Rybnika oraz Fundacją im. Ojca Pio, realizowaliśmy projekt finanso„Nasz dom-dzieciom
wany z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich szczególnej troski”
„Naucz mnie samodzielności”. Był on realizowany w Domu Fundacji
43-470 Istebna 294
Ojca Pio w Istebnej. Brała w nim udział grupa 32 osób: dzieci i młodzietel. (033) 855-71-38
ży przed 18 rokiem życia uczęszczających do instytucji edukacyjnych dla
osób niepełnosprawnych intelektualnie.
Projekt dofinansowany z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
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Samoobsługa to podstawa
W ciągu czterech 5-dniowych turnusów, dzieci w 8–osobowych grupach trenowały nawyki samodzielnego wykonywania czynności samoobsługowych, porządkowych, higienicznych i gospodarczych. Przygotowywały posiłki, uczestniczyły w zajęciach porządkowych tj.: ścielenie
łóżka, układanie ubrania, segregowanie bielizny, pranie odzieży. Dzieliły się obowiązkami w grupie, kalkulowały wydatki potrzebne na utrzymanie przez cały okres pobytu w górach. Sporządzały listę produktów
potrzebnych do wykonania posiłków. Artykuły spożywcze kupowały
w pobliskim sklepie. Dodatkowo zwracana była uwaga na segregację
surowców wtórnych i oszczędnośd energii elektrycznej.

Specjalny Ośrodek
SzkolnoWychowawczy,
ul. Piasta 35, Rybnik
www.rybnik.pl/zsnr7

Integracja, kultura, ekologia
Dzieci uczestniczyły również
w zajęciach plastycznych,
których tematyka związana
była z miejscem, w którym
aktualnie się znajdowały
(np. góry, las, wioska, zwierzęta gospodarskie). Na podstawie tych prac powstały
pamiętniki pobytu w górach
oraz
mapa
ciekawych
miejsc, ludzi i obiektów, które warto zwiedzid w tym regionie. Celem projektu
„Naucz mnie samodzielności” była również integracja
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z mieszkaocami
i młodzieżą gimnazjalną gminy Istebna. Organizowane Nie ma jak to w górach: wycieczki, spacebyły spacery ścieżkami edu- ry, na szlaku...
kacyjnymi, spotkania z osobami związanymi z folklorem regionu i zajmującymi się działaniami
ekologicznymi w tym regionie. Odbyła się wystawa prac plastycznych
uczestników projektu i młodzieży uczęszczającej do tutejszego gimnazjum oraz spotkanie integracyjne tych grup.
Na zakooczenie realizacji każdego wyjazdu zorganizowane zostało uroczyste spotkanie w karczmie góralskiej, w której dzieci i młodzież otrzymały certyfikaty uczestnictwa w programie oraz miały okazję poznad
regionalne potrawy podczas ich degustacji.
Lidia Maier, Joanna Tarnowska

 | NAUCZ MNIE A ZACZNĘ SAMODZIELNIE PRACOWAD
„Naucz mnie, a
zacznę samodzielnie pracowad” to
tytuł projektu, który będzie realizowany przez nasze
Stowarzyszenie

Udało się! Nasze Stowarzyszenie otrzyma dofinansowanie w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Naucz
mnie, a zacznę samodzielnie pracowad - aktywizacja zawodowospołeczna osób niepełnosprawnych intelektualnie”.
Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych intelektualnie,
w tym z zaburzeniami psychicznymi w wieku 17-24 lat. Są to uczniowie
ostatnich klas szkół specjalnych z terenu Rybnika potencjalnie wchodzący na rynek pracy, zagrożeni wykluczeniem społecznym. Celem projektu jest aktywizacja społeczno – zawodowa młodych, niepełnosprawnych ludzi.

Stowarzyszenie „Razem”
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SzkolnoWychowawczy,
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W trakcie zajęd, warsztatów i praktyk zostaną oni wyposażeni w umieFundacja
Ekoterm Silesia,
jętności zawodowe ułatwiające uzyskanie zatrudnienia, bazujące na ich
ul. Podmiejska7
indywidualnych zdolnościach i możliwościach. W tym celu odbędą się
Rybnik
warsztaty umiejętności:
www.ekoterm.rybnik.pl
- technicznych (stolarka, ceramika),
- biurowo-poligraficznych (druk, komputer, fotografia),
- usługowo-artystycznych (bukieciarstwo, florystyka, aranżacja wystaw
sklepowych),
- prowadzenia gospodarstwa domowego.
Stowarzyszenie
Zostaną wyposażeni także w kompetencje społeczne ułatwiające uzyOligos
skanie zatrudnienia: umiejętności interpersonalne, tworzenia doku- ul. Hibnera 41, Rybnik
mentów aplikacyjnych, indywidualnych planów rozwoju zawodowego,
www.oligos.pl
orientacji na rynku pracy i możliwości zatrudnienia, kontakt z pracodawcą.
Terapeuta pomoże także rodzicom osób niepełnosprawnych
Uczestnicy projektu nie są przygotowani do samodzielnego i odpowiedzialnego wykonywania pracy, ich rodziny nie wspierają ich w aktywizacji społeczno – zawodowej, wykazują małe zainteresowanie tymi
działaniami lub nie potrafią im pomoc. Z tego powodu program projektu obejmuje również ich rodziny. W trakcie indywidualnych spotkao
w ich miejscu zamieszkania terapeuta środowiskowy wyposaży rodziców w wiedzę i umiejętności dotyczące zatrudnienia osób niepełnosprawnych, wskaże aspekty prawne i korzyści z ich zatrudnienia, udzieli
wsparcia terapeutycznego.
Celem projektu „Naucz mnie, a zacznę samodzielnie pracowad...” jest
też umożliwienie odbycia praktyk zawodowych. Zaproszenie do udziału
w projekcie otrzymają pracodawcy i inne podmioty z otoczenia osób
niepełnosprawnych.
Odbędą się indywidualne spotkania z zainteresowanymi podmiotami,
konferencje, seminaria, wystawy, na których zaprezentowana będzie
idea projektu, materiały dotyczące zatrudniania osób niepełnosprawnych, ich potencjał zawodowy, metody wsparcia, umiejętności i kompetencje oraz produkty i usługi wytworzone przez osoby niepełnosprawne.
Joanna Tarnowska, Krzysztof Chełstowski
WSPÓŁPRACA
przy realizacji:

 | REKORDOWE SUMY!
Nasze Stowarzyszenie jest jedną z
pięciu rybnickich
organizacji, które
otrzymały pieniądze w tegorocznej
edycji Funduszu
Inicjatyw Społecznych. Łączna suma
podzielona między
rybnickie Stowarzyszenia to 390 tys.
złotych!

13 sierpnia w restauracji „Pod
Tubą” w ramach projektu „Nie
tylko dla sprawnych” realizowanego przez Centrum Rozwoju
Inicjatyw Społecznych, odbyło
się
spotkanie
prasowe
z udziałem organizacji pozyskujących granty w konkursach
ogólnopolskich. Na spotkaniu
zostały przedstawione projekty: naszego stowarzyszenia, stowarzyszenia „Homo - Homini”, boguszowickiej „17-tki”, Centrum Promocji Sportu „Active” oraz Fundacji Elektrowni Rybnik.

Restauracja
„Pod Tubą”
Rynek 4
44-200 Rybnik
www.podtuba.pl

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

Jak mówi Piotr Masłowski - dyrektor zarządzający CRIS: „W tym roku to
absolutny rekord. Jeszcze nigdy tak dużo rybnickich organizacji nie
otrzymało wsparcia z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Pod tym
Stowarzyszenie „Razem”
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względem Rybnik plasuje się w ścisłej czołówce. To dobrze wróży lokalnemu trzeciemu sektorowi i pokazuje, że istnieje alternatywa dla grantów, przyznawanych przez miasto”.
O naszym sukcesie można było przeczytad i usłyszed w lokalnych mediach: Radio 90, Tygodnik Rybnicki, Gazeta Rybnicka.
Na podstawie materiałów z cris.org.pl opracowała Weronika Pilch– Pierchała

 | CO DAJE MI KLUB RODZICA
Spotkania
w Klubie Rodzica
są bardzo potrzebne. Dają bowiem
wsparcie psychiczne rodzicom dzieci
niepełnosprawnych.

WSPÓŁPRACA
przy realizacji:

Poniżej artykuł autorstwa Krystiana Szytenhelma, który ukazał się
w Tygodniku Rybnickim. Możemy przeczytad w nim jak bardzo rodzice–
członkowie Klubu Rodzica zadowoleni są z jego działalności i jak bardzo
jest on potrzebny.

Fundacja Fundusz
Współpracy
Warszawa
www.cofund.org.pl

Klub Rodzica
Po wakacyjnej przerwie swoją działalnośd wznawia Klub Rodzica, powołany przez Stowarzyszenie na rzecz wspomagania osób niepełnosprawnych i ich otoczenia „Razem”. - Widzimy tylko nasze dzieci. Ale my również jesteśmy ważni – mówią rodzice osób niepełnosprawnych, którzy
zorganizowali się, by wspólnie dzielid rodzicielski trud, rozmawiad, nawzajem się wspierad.
Całe serce dla Kuby
- Mój Kuba chodził do klasy integracyjnej. Ale to tylko szyld i nic więcej.
Zresztą: szkoda na to komentarza. Rękami i nogami broniłam się przed
posłaniem go do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i to
głównie ze względu na mentalnośd ludzi: „szkoła specjalna” i te sprawy.
A okazało się, że to dla niego najlepsze miejsce! Na przykład nauczycielka Kuby, pani Asia. Ona oddaje tym dzieciom całe serce. Ja wiem, jaki
on bywa czasem „trudny”, ale ona jeszcze nigdy nie powiedziała mi na
niego złego słowa. Wręcz przeciwnie. Wychwyci każdą drobnostkę, by
pochwalid. A dla rodziców to jest bardzo ważne. „Syn zrobił postępy”,
„Kubie udało się to i to”... to nas ogromnie podbudowuje – uśmiecha
się Beata Górka.

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

Wydawnictwo
Nowiny, Racibórz
www.nowiny.pl

Przyjacielskie więzi
To właśnie w tej szkole wszystko się zaczęło. Rodzice wraz z nauczycielami najpierw powołali Stowarzyszenie „Razem”, a kilka miesięcy temu,
w oparciu o nie, stworzyli Klub Rodzica. - Spotykamy się co 2 tygodnie.
Zawsze mamy inny temat, a raz w miesiącu rozmawiamy z psychologiem i uczestniczymy w warsztatach. Ale przede wszystkim chodzi o to,
by spotkad się w gronie osób, które mają te same problemy. Jesteśmy
różnymi osobami i rozmawiamy o różnych sprawach, ale to jedno nas
łączy i w ten sposób tworzą się przyjacielskie więzi – tłumaczy Joanna
Tarnowska, koleżanka Beaty.
Można porozmawiad
Jak tłumaczą rodzice osób niepełnosprawnych, takie przyjacielskie
wsparcie jest niezbędne. - Mąż idzie do pracy, cała opieka nad dzieckiem spoczywa na mnie, a to ciężka praca przez 24 godziny na dobę.
Nam, rodzicom osób niepełnosprawnych, czasem tak bardzo brakuje
już sił, że i psychika zaczyna padad. A w klubie można o tym wszystkim
porozmawiad. Jeden drugiego wspiera. To są wspaniali ludzie! Znam ich
tak niedługo, ale o cokolwiek bym się do nich nie zwróciła, mogę na
nich liczyd. Poza tym te warsztaty to taka odskocznia od szarej codzienności – tłumaczy Górka.
Stowarzyszenie „Razem”
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A jak my się wypalimy?
Niepełnosprawnośd
dziecka sprawia, że opieka
rodzicielska
staje się bardziej wymagająca.
Ciężar
problemów
i myśli wydaje
się już czasem
nie do udźwignięcia.
Ale
w Klubie Rodzi- „Prócz rodziców i nauczycieli w Klubie znajdują się również specjalnie przeszkoleni wolontariusze. – Zajmują się
ca można odnaszymi dziedmi, organizują im bardzo ciekawe zajęcia.”
zyskad
siły
i optymizm. -Widzimy tylko nasze dzieci. One muszą byd dla nas priorytetem, ale często zapominamy przy tym o sobie. A przecież jak my się
wypalimy, co będzie z nimi? I po to nasz Klub, w którym i my stajemy
się ważni – mówi Górka. Prócz rodziców i nauczycieli w Klubie znajdują
się również specjalnie przeszkoleni wolontariusze. – Zajmują się naszymi dziedmi, organizują im bardzo ciekawe zajęcia. Nie musimy się o nie
martwid, gdy idziemy na spotkanie do Klubu – mówi Tarnowska.
Klub Rodzica powstał przy wsparciu finansowym udzielonym przez Islandię,
Lichtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych w ramach realizacji projektu: PRZEŁAMAD IZOLACJĘ - WYZWALAD POTENCJAŁ - DZIAŁAD PROFESJONALNIE.
Krystian Szytenhelm

Zapraszamy na kolejne spotkania Klubu Rodzica kontakt z Joanną Tarnowską: 698-388-528

 |FESTYN INTEGRACYJNY - „BAWMY SIĘ RAZEM”
17.06.2009 na boisku Specjalnego
Ośrodka SzkolnoWychowawczego
w Rybniku uczestnicy festynu integracyjnego
„Bawmy się razem” mogli skorzystad z wielu atrakcji przygotowanych
specjalnie dla nich

Impreza została zorganizowana przez Szkołę Podstawową nr 7, Gimnazjum nr 15 oraz stowarzyszenie. Zostało przygotowanych wiele atrakcji
dla uczestników m. in.: przejażdżki bryczką, zabawy w dmuchanym
zamku, pokazy Straży Pożarnej, Jujitsu. W programie festynu znalazły
się występy
artystyczne
dzieci
z
rybnickich
szkół
a
także loteria fantowa,
na
której każdy mógł
wylosowad
nagrodę.
G o ś c i e , Podczas festynu dzieci świetnie się bawiły. Stowarzyszenie
k t ó r z y „Razem” oraz SOSW prezentowały swoją ofertę.

Stowarzyszenie „Razem”
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przybyli na festyn mieli możliwośd zapoznad się z propozycjami szkoły
oraz ofertą Stowarzyszenia. Można było porozmawiad ze specjalistami
tj.: psychologiem, a także zobaczyd specjalistyczne gabinety - Biofeedback, Tomatis (wspomagające procesy uczenia się), diagnozę profilu
psychoedukacyjnego. Rodzice - członkowie Stowarzyszenia „Razem”
dzielili się swoimi doświadczeniami. Została zaprezentowana Kronika, w
której uwiecznione zostały wszystkie dotychczasowe przedsięwzięcia
Stowarzyszenia „Razem”.
Joanna Tarnowska

 | KONCERT CHARYTATYWNY „DLA SEBY”
Nasze Stowarzyszenie było partnerem koncertu
„Dla Seby”

25 września w Klubie Energetyka przy Fundacji Elektrowni Rybnik odbył się
koncert charytatywny na
rzecz chorego na ziarnicę
złośliwą
Sebastiana.
Gwiazdami wieczoru był
Kabaret Młodych Panów,
kabaret Noł Nejm oraz
zespół Vitamins z Rybnika.
Wszystkie wpływy z biletów przeznaczone zostaną
na jego leczenie w centrum
Edukacyjno–
Zdrowotnym Gersona na
. Węgrzech.
Serdecznie
dziękujemy
wszystkim osobom, które
zechciały uczestniczyd w
koncercie i tym samym
wspomogły leczenie Sebastiana.

Weronika Pilch– Pierchała

 | CHCIAŁBYM TO PRZEŻYD JESZCZE RAZ
By pojechad do Rybnika, musiałem wstad bardzo wcześnie. Już o 4.00 rano wyjechaliśmy z Brzezin. Najpierw
pojechaliśmy po dziewczyny, a potem ruszyliśmy
w dalszą drogę, która była bardzo długa. Kiedy o 9.00
dotarliśmy do Rybnika, od razu weszliśmy na salę wykładową w Bibliotece Miejskiej, gdzie odbywało się
www.rybnik.pl/zsnr7/ rozstrzygnięcie konkursu. Najpierw Pani Agnieszka porozmawiała z orkonkursczasopism.htm ganizatorem konkursu Panem Krzysztofem Chełstowskim. Pan Krzysztof jest bardzo miły i jest doskonałym organizatorem. Było miłym zaskoczeniem, że tak dobrze zorganizował to wspaniałe przedsięwzięcie.

Wrażenia uczestników V Ogólnopolskiego Konkursu
Czasopism Osób
Niepełnosprawnych. Więcej na:

Na rozstrzygnięcie konkursu przyjechały redakcje wielu gazetek. Teraz
wiem, jak liczna była nasza konkurencja. Po prezentacji zaproszonych
gości było przedstawienie, które mnie urzekło. Było w nim dużo gwary
śląskiej i ludowego śpiewu. Po zakooczeniu tego przedstawienia zaproszono na scenę dziewczynę, która zaśpiewała dwie piosenki. Jej głos
brzmiał wspaniale niczym anioł. Potem na scenę wyszedł Pan Krzysztof
i poprosił osoby wyróżnione, które dostały piękne dyplomy i prezenty.
Wreszcie nadeszła nasza kolej. Wyszliśmy na scenę wraz z innymi laureatami gazetkowego konkursu. Może nie zajęliśmy pierwszego miejsca,
Stowarzyszenie „Razem”
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ALE TRZECIE JEST PRZECIEŻ WIELKIM SUKCESEM! Zostały rozdane nagrody. My dostaliśmy 22-calowy monitor do komputera i piękny album
historyczny. Potem Pan Krzysztof wszystkim pogratulował i zaprosił nas
na poczęstunek. Do domu wracaliśmy uśmiechnięci i zadowoleni.
Nigdy nie zapomnę tego dnia pełnego wzruszeo. Chętnie jeszcze raz
pojechałbym na ten konkurs, ale chciałbym zająd pierwsze miejsce, aby
nasza szkoła była jeszcze bardziej znana. Chciałbym też powiedzied, że
dla nas to wielki prestiż. Obym mógł się tam jeszcze raz zjawid!
Damian Lewandowski, kl. III gimnazjum, Zespół Szkół Specjalnych w Brzezinach

 | PROMOCJA STOWARZYSZENIA „RAZEM”
Strona internetowa
naszego Stowarzyszenia jest już
gotowa. Serdecznie
zapraszamy do jej
odwiedzania.

WSPÓŁPRACA
przy realizacji:

Znajdą tu Paostwo wszystkie informacje na temat realizacji podjętych
działao. Można tu również zobaczyd film dotyczący realizacji projektu
„Przełamad izolację - obudzid potencjał - działad profesjonalnie”, który
znajduje się w menu głównym: zakładka „działania” - „filmy”. Film powstał dzięki uprzejmości pana Janusza Rzymanka ze studia filmowego
Wideo-Art.

Fundacja Fundusz
Współpracy
Warszawa
www.cofund.org.pl

www.stowarzyszenierazem.org.pl
Strona internetowa stowarzyszenia powstała przy wsparciu finansowym udzielonym przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu
Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla
Organizacji Pozarządowych w ramach realizacji projektu: PRZEŁAMAD IZOLACJĘ - WYZWALAD POTENCJAŁ - DZIAŁAD PROFESJONALNIE.

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@op.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

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

|Autorzy zdjęd:
Aleksandra Chełstowska, Anna Jaszczuk, Krzysztof Chełstowski, Marcin Szczyrba
|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 numer ukaże się na przełomie roku 2009 i 2010
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