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wewnątrz płyta! – rok działania stowarzyszenia 
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przekaż nam 1% podatku a my wesprzemy osoby niepełnosprawne 

Udało nam się uzy-
skać status organi-
zacji pożytku pu-
blicznemu. Dzięki 
temu będziemy 
mogli starać się  

o pozyskiwanie 1% podatku na działalność stowarzy-
szenia. Zwracamy się więc z gorącą prośbą do wszyst-
kich naszych członków oraz sympatyków o dokonanie 
odpisu 1% podatku na naszą rzecz. Prosimy też o prze-
kazanie tej prośby dalej: rodzinom, przyjaciołom, zna-
jomym, kolegom, koleżankom – w tym celu dołącza-
my do tego biuletynu ulotki informacyjne pokazujące 
w jaki sposób odpisać 1%.  

Możliwość odpisywania 1% ma też część firm prowa-
dzących działalność gospodarczą. Jeśli znacie takie 
firmy poproście je także w naszym imieniu o odpisanie 
1% podatku. 
Dzięki funduszom pozyskanym z 1% będziemy mogli 
kontynuować wiele dotychczasowych działań podję-
tych przez nasze Stowarzyszenie, jak i rozpocząć nowe 
działania. Będziemy mogli wspierać także bezpośred-
nio osoby potrzebujące pomocy oraz startować  
w konkursach grantowych wymagających finansowe-
go wkładu własnego. Z góry wszystkim bardzo ser-
decznie dziękujemy.                (kch) 

 

jak przekazać 1% na rzecz naszego stowarzyszenia? 

Wypełniając roczne zeznanie podatkowe (PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38) za rok 2009 obliczamy  
1%  należnego podatku. Następnie wpisujemy go wraz z danymi Stowarzyszenia (nazwą i numerem KRS) w od-
powiednią rubrykę zeznania podatkowego. 

WZÓR: 

 
W rubrykę Nazwa OPP wpisujemy:  

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

W rubrykę Numer KRS wpisujemy: 0000311733 

W rubrykę Wnioskowana kwota wpisujemy: obliczoną kwotę 1% podatku 
 

na skróty do społeczeństwa obywatelskiego 

Może nie będziemy musieli czekać pięćdziesiąt czy sześćdziesiąt lat, żeby zbudować społeczeństwo obywatelskie, jak 
twierdzi Dahrendorf, ale może uda się to zrobić np. w czterdzieści lat? O tym, dlaczego tak ważne jest inkubowanie 
organizacji i ich sieciowanie, rozmawiamy z Piotrem Masłowskim. 

W ten sposób rozpoczyna się wywiad 
zamieszczony na portalu www.ngo.pl 
autorstwa Mariusza Juszczyka doty-
czący budowania społeczeństwa oby-
watelskiego poprzez oddolne inicjaty-
wy organizacji pozarządowych. Zachę-
camy podwójnie do jego lektury, gdyż 

dotyczy także naszego Stowarzyszenia. W artykule 
czytamy bowiem: Na czym polega ta „nowa jakość” 
organizacji z inkubatorów organizacji pozarządowych? 
Organizacje, które się tam narodziły mają zupełnie inną 

filozofię działania. Są znacznie bardziej odważne, mają 
lepszy PR i co najważniejsze, znacznie częściej i chętniej 
sięgają po fundusze zewnętrzne. Przykład? Stowarzy-
szenie „Razem” z Rybnika, które działa zalewie od 
roku, dostało grant z funduszy norweskich, Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki i do tego z Funduszu 
Inicjatyw Obywatelskich, podczas gdy inne stowarzy-
szenia, działające nawet od kilkunastu lat, nie są w sta-
nie spróbować czegoś nowego, ciągle bazując na środ-
kach samorządowych.         (kch) 

Informacja pochodzi z portalu organizacji pozarządowych www.ngo.pl  Całość  artykułu pod adresem: 
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/495018.html?utm_source=prenumerata&utm_medium=email&utm_campaign=03.12.2009  

http://www.ngo.pl/
http://www.ngo.pl/
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/495018.html?utm_source=prenumerata&utm_medium=email&utm_campaign=03.12.2009
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duże zainteresowanie projektem: „zdrowe plecy mojej mamy”  

Na etapie rekrutacji otrzymaliśmy 30 zgłoszeń, a więc mieliśmy 3 osoby chętne na jedno miejsce. Czekało 
nas więc trudne zadanie, bowiem wstępna analiza treści ankiet, pokazywała iż zdecydowana większość 
zgłoszonych do projektu dzieci i ich rodziców wymaga wsparcia i pomocy. 
 

We współpracy ze Sto-
warzyszeniem „Oligos” 
w listopadzie 2009 roz-
poczęliśmy realizację 
projektu „Zdrowe plecy 
mojej mamy”. Projekt 
adresowany jest do 
rodziców posiadających 
niepełnosprawne ru-
chowo i intelektualnie 
potomstwo, sfinanso-

wany ze środków  Fundacji PZU - w ramach konkursu 
dotacyjnego „Rozwijanie aktywności społecznej nie-
pełnosprawnych dzieci i młodzieży w 2009 roku.”  
W ramach projektu realizowane są w pełni bezpłatne 
formy wsparcia fizjoterapeutycznego i pedagogicz-
nego dla dzieci, jak i ich rodziców.  

Dzięki zajęciom z fizjoterapii i rehabilitacji ruchowej 
dzieci poprawią swe zdolności motoryczne, natomiast 
ich rodzice poddani zostaną terapii w zakresie dolegli-
wości bólowych kręgosłupa związanych z opieką nad 
niepełnosprawnym ruchowo dzieckiem. Dla dzieci 
zorganizowane zostaną także indywidualne i grupowe 
spotkania ze specjalistami (psycholog, oligofrenope-
dagog), których celem będzie trening umożliwiający 
nabycie umiejętności związanych z funkcjonowaniem 
społecznym. Ich rodzice w tym czasie wezmą udział  
w rekreacyjnych zajęciach z nauką nordic-walkingu, 
czyli marszu ze specjalnymi kijami. 

Projekt kierowany jest do 10 par: rodzic – dziecko. Na 
etapie rekrutacji otrzymaliśmy 30 zgłoszeń, a więc 
mieliśmy 3 osoby chętne na jedno miejsce. Czekało 
nas więc trudne zadanie, bowiem wstępna analiza 
treści ankiet pokazywała, iż zdecydowana większość 
zgłoszonych do projektu dzieci i ich rodziców wymaga 
wsparcia i pomocy. W związku z tym powołaliśmy ko-
misję rekrutacyjną w składzie: 

- dr Andrzej Myśliwiec – fizjoterapeuta, rehabilitant, 
- mgr Krzysztof Chełstowski – oligofrenopedagog, 
- mgr Mariola Ciuraj – koordynator projektu. 

Przyjęła ona kryteria rekrutacji i po analizie ankiet za-
kwalifikowała do programu 10 dzieci i 10 rodziców 
(więcej szczegółów nt. rekrutacji na naszej stronie 
internetowej). Postanowiliśmy także w kolejnym kon-
kursie dotacyjnym Fundacji PZU wystąpić o środki dla 
większej ilości osób. 

Aktualnie dokonana została w projekcie diagnoza fi-
zjoterapeutyczna, neurologiczna, ortopedyczna oraz 
psychologiczna dzieci i ich rodziców. Rozpoczęły się 
działania z zakresu rehabilitacji ruchowej, a od stycznia 
ruszają zajęcia integracyjne dla dzieci oraz program 
usamodzielniania. 

Projekt realizowany będzie do kwietnia 2010 roku  
w Centrum Rekreacji i Rehabilitacji „Bushido” (ul. Flo-
riańska 1, Rybnik 44-217) oraz Gabinecie Fizjoterapii, 
Rehabilitacji Ruchowej i Fizykoterapii dr Andrzeja My-
śliwca (ul. Rymera 4, 44-200 Rybnik)  

Krzysztof Chełstowski 

 
   Finansowanie:     Współpraca przy realizacji: 
 

 

       
 

nasze Stowarzyszenie w telewizji 

Na witrynie internetowej TVP3 Katowice pod adre-
sem: http://video2.v2.tvp.pl/2009/11/30/223372/film.asf 
zobaczyć można program telewizyjny dotyczący dzia-
łalności naszego Stowarzyszenia. Został on zrealizo-
wany w ramach cyklicznego programu Rynek jest dla 
wszystkich. Program ten pokazuje jak działają pod-
mioty ekonomii społecznej: zakłady aktywności zawo-

dowej, spółdzielnie socjal-
ne, fundacje i stowa-
rzyszenia. Pokazuje czym 
one się zajmują i jakie mają 
plany rozwoju. Pokazuje 
historie ludzi, którzy tam 
pracują. Zapraszamy! (kch)

Gabinet Fizjoterapii, Rehabi-

litacji Ruchowej i Fizykote-

rapii - dr Andrzej Myśliwiec 

http://video2.v2.tvp.pl/2009/11/30/223372/film.asf
http://ww6.tvp.pl/6612,20091002933980.strona
http://ww6.tvp.pl/6612,20091002933980.strona
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szkolenie dla wolontariuszy w ramach projektu: „zdrowe plecy mojej mamy”  

W sobotę 5 grudnia 2009 roku odbyło się szkolenie 
dla wolontariuszy. Miało ono na celu pokazanie nam 
jak mamy współpracować i bawić się z dziećmi nie-
pełnosprawnymi intelektualnie i ruchowo. W czasie 
tego szkolenia wykonywaliśmy różne ćwiczenia: za-
bawy z chustą, przerabialiśmy przedstawianie pt. 
„Czerwony Kapturek” - zmienialiśmy fabułę bajki  
i tworzyliśmy postacie kukiełek lub pacynek. W tra-
kcie szkolenia mieliśmy do dyspozycji wózki inwa-
lidzkich. Każdy z nas miał możliwość brać udział  
w grach i zabawach „z pozycji” dziecka na wózku. 
Każdemu z wolontariuszy pokazało to jak patrzeć na 
świat ze strony dziecka niepełnosprawnego. Zabawy 
uświadomiły nam wolontariuszom jak współpraco-
wać i bawić się z dziećmi niepełnosprawnymi, jak im 
pomagać w pracy i w zabawach. 

Marta Rozmus

zapraszamy na jasełka 

V Wojewódzki Integracyjny Przegląd Widowisk Jasełkowych 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Rybniku, Specjalny Ośrodek 
Szkolno – Wychowawczy w Rybniku oraz Stowarzyszenie „Razem zapra-
szają do udziału w V Wojewódzkim Integracyjnym Przeglądzie Widowisk 
Jasełkowych Rybnik 2010, który odbędzie się w dniach 19, 20, 21 oraz  
28 stycznia 2010. Tegoroczne hasło konkursu to: „Różni  lecz  równi”. 

Przegląd adresowany jest do dzieci i młodzieży kształcącej się w szko-
łach podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych, ze szczegól-
nym uwzględnieniem klas integracyjnych, uczestników warsztatów te-

rapii zajęciowej, amatorskich grup teatralnych działających przy ośrodkach kultury, ośrodkach Caritas i para-
fiach. Celem przeglądu jest: tworzenie warunków do rozwoju aktywności twórczej dzieci i młodzieży, zapobiega-
nie defaworyzacji środowiska niepełnosprawnych, zachowanie tradycji i przekazu ludowego dziedzictwa kultu-
rowego oraz pielęgnowanie różnorodności kulturowej regionu, ukazanie organizatorów imprezy jako rzeczników 
szeroko pojętej tolerancji.  
 
 
 

Szczegóły nt. konkursu oraz karta zgłoszeniowa pod adresem: http://www.rybnik.pl/zsnr7/jaselka/przeglad.htm  

Wstęp na przegląd jest bezpłatny. Jasełka zostały włączone w projekt: 
Rybnickie Boże Narodzenie i Kolędowanie czyli cykl imprez i uroczysto-
ści związanych ze świętami Bożego Narodzenia.                (aj) 

 

Współpraca przy realizacji: 
 
 

 

 

 

 

 

http://www.stowarzyszenierazem.org.pl/uploads/V%20Przeglad%20Widowisk%20Jaselkowych%20Rybnik%202010.pdf
http://www.stowarzyszenierazem.org.pl/uploads/karta%20zgloszenia%20V.doc
http://www.rybnik.pl/zsnr7/jaselka/przeglad.htm
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 naucz mnie samodzielności  

      

30 października 2009 zamknęliśmy realizację projektu: „Naucz mnie samodzielności” dofinansowanego z Programu 
Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. W efekcie jego realizacji powstała ciekawa prezentacja  dostępna 
pod adresem: www.miastorybnik.pl/razem/_index.html. W ostatnim numerze biuletynu szczegółowo opisaliśmy 
działania projektowe. Szeroko komentowany był on także w rybnickich mediach (Tygodnik Rybnicki, Gazeta Rybnic-
ka, Radio 90FM, portale: rybnik.pl, rybnik.com.pl, nowiny.pl, ngo.pl, niepelnosprawni.cris.org.pl). Wracamy jednak 
do niego, ze względu na osobisty i ciepły  tekst pani Janki Tłustochowicz - psycholog obecnej na wszystkich wyjaz-
dach z dziećmi oraz ze względu na piękne fotografie wykonane przez artystę Marcina Szczyrbę.                         (kch) 

podążać za procesem w Istebnej... 
 

W pierwszych dniach września 2009 r. stanęłam przed 
zadaniem uczestniczenia (jako psycholog) w progra-
mie „Naucz mnie samodzielności”. Musiałam odpo-
wiedzieć sobie na pytanie jaką przyjąć koncepcję pra-
cy, by maksymalnie wykorzystać czas, który spędzę  
z uczestnikami. Uznałam za najbardziej sensowne, by 
nie tworzyć odrębnych „zajęć z psychologiem”, lecz 
wykorzystać wszystkie rodzaje zajęć, pracować na 
dziejących się procesach. Umiejscowiło to nieco moją 
pracę w koncepcji nurtu „pracy z procesem”. Starałam 
się podążać w swojej pracy za dziejącymi się procesa-

mi. Wymagało to stałej czujności, obserwacji, otwarcia 
się na drugiego człowieka i dla drugiego człowieka, 
twórczego dostosowania się do sytuacji. Trzeba było 
interpretować zachowania uczestników i przekładać je 
na potrzeby, by móc dostosowywać do nich ustalone 
zasady i schematy zajęć.  
 
 

Podążać za procesem w Istebnej: 
 - to dać sobie pomalować głowę największym rozra-
biakom, okazując im tym zaufanie, bo być może rzad-
ko otrzymują taki dar, 

http://www.miastorybnik.pl/razem/_index.html
http://www.rybnik.pl/
http://www.rybnik.com.pl/
http://www.nowiny.pl/
http://www.ngo.pl/
http://www.niepelnosprawni.cris.org.pl/
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- to pomoc, często w najprostszych czynnościach, 
- to pamiętać do ostatniego dnia, że ktoś chce nauczyć 
się piec naleśniki, 
- to iść górskimi szlakami wspólnie pokonując trud, 
okazując zrozumienie dla bólu nóg, czyichś i własnych, 
dla niechęci i niezrozumienia celu wędrowania, 
- to przekładanie zdobywania szczytów na życie, 
- to czytanie bajek na dobranoc, czasem tak, by inni 
nie wiedzieli, 
 - to chodzić do kaplicy codziennie z kimś, po kimś 
byśmy się tego najmniej spodziewali i być gotowym do 
uczestniczenia w jego modlitwie, 

- to pozwolić na opór, na rezygnację z uczestnictwa  
w zajęciach, dając tym świadectwo, że poszanowanie 
cudzej woli to nie tylko puste słowa, 
 - to stałe zaciekawienie CZŁOWIEKIEM i odkrywanie, 
że nadal mało wiem i zachwyt, że CZŁOWIEK jak frak-
tale stale może się zmieniać i nigdy się nie kończy.  
 

To wszystko działo się w Istebnej, w domu powstałym 
z Miłości i wierności zasadom. 

 mgr Janina Tłustochowicz 
 

 

naucz mnie, a zacznę samodzielnie pracować 
rekrutacja do projektu 

 

Naucz mnie, a zacznę samodzielnie pracować - aktywizacja zawo-
dowo-społeczna osób niepełnosprawnych intelektualnie to projekt 
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 

 

Już dziś chcemy poinformować o projekcie, mimo że 
ruszy on najprawdopodobniej w marcu 2010. Gdy wy-
damy więc kolejny biuletyn (ok. kwietnia 2010) rekru-
tacja do projektu będzie już zamknięta. Do projektu 
będziemy poszukiwać osób niepełnosprawnych inte-

lektualnie  w wieku 17-24 lat. Mogą one nadal uczyć 
się, bądź być już absolwentami szkół z terenu Rybnika. 
Realizacja projektu wyposaży osoby niepełnosprawne 
intelektualnie w umiejętności i kompetencje potrzeb-
ne do podjęcia aktywności zawodowej. Proponujemy 
bezpłatny udział w: 
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- warsztatach umiejętności: technicznych (stolarka, 
ceramika), biurowo-poligraficznych (druk, komputer, 
fotografia), usługowo-artystycznych (bukieciarstwo, 
florystyka, aranżacja wystaw sklepowych), prowadze-
nie gospodarstwa domowego, 
- warsztatach pozwalających na nabycie kompetencji 
społecznych ułatwiających uzyskanie zatrudnienia: 
umiejętności interpersonalne, dokumenty aplikacyjne, 
indywidualny plan rozwoju zawodowego, rynek pracy  
i zatrudnienie, kontakt z pracodawcą, 
- wsparciu rodzin osób niepełnosprawnych intelektu-
alnie - wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności doty-

czące zatrudnienia osób niepełnosprawnych, wsparcie 
terapeutyczne. 
Warsztaty będą odbywać się dwa razy w tygodniu  
w godzinach popołudniowych. Dla uczestników prze-
widziano poczęstunek. W efekcie projektu proponu-
jemy części uczestnikom możliwość odbycia praktyk 
zawodowych. 
Rekrutacja rozpocznie się w marcu 2010. Jeśli znasz 
osoby mogące wziąć udział w naszym projekcie prosi-
my o kontakt - Krzysztof Chełstowski, 510 220 741 – 
przekażemy im więcej informacji.          (kch) 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

          
 

 Współpraca przy realizacji: 
 
 
 

 

 w oczekiwaniu na autobus obejrzyj wystawę  
czyli galeria na dworcu  

Na Dworcu Komunikacji Miejskiej przy ulicy Budowlanych otwo-
rzono galerię prac osób niepełnosprawnych. Przedsięwzięcie 
zainicjowała Rybnicka Platforma Współpracy na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych. Jest to Forum Partnerów, które skupia or-
ganizacje  i instytucje działające na rzecz osób niepełnospraw-
nych. Podczas  oficjalnego otwarcia galerii 
zaprezentowano dwie prace, wśród których 
internauci wybierali logotyp –  znak dla 
wyrobów osób niepełnosprawnych. Ustalo-
ny został także harmonogram dalszych 
wystaw: październik 2009 - Stowarzyszenie 
„Oligos”, listopad 2009 - Polskie Stowarzy-
szenie na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo Koło Rybnik 
(Warsztat Terapii Zajęciowej nr 1), grudzień 2009 – wspólna 
wystawa , styczeń 2010 – Stowarzyszenie „Homo-Homini” , luty 
2010 – Zespół Szkół Specjalnych, marzec 2010 – Stowarzysze-
nie „Razem”, kwiecień 2010 – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz 
Osób Upośledzonych Umysłowo Koło Rybnik (Warsztat Terapii 
Zajęciowej nr 2), maj 2010 – Centrum Rozwoju Inicjatyw Spo-
łecznych CRIS , czerwiec 2010 – Miejski Dom Pomocy Społecz-
nej w Rybniku. W styczniu rozpoczną się zajęcia, na  których nasi 
podopieczni  przygotują prace na wystawę. Powstaną wyroby  

z gliny a także linoryty. Wszystkich serdecznie zapraszamy do odwiedzenia wystawy.                (wp)  
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dla Seby: zbiórka publiczna i koncert 
Prowadzimy zbiórkę publiczną na leczenie chorego na 
ziarnicę złośliwą 32-letniego Sebastiana. Choruje on 
od 13 lat, przeszedł prawie 40 cykli chemioterapii i nie 
poddaje się w walce z nowotworem. Posiada on orze-
czenie o niepełnosprawności, jest bezrobotny i utrzy-
muje się z niewielkiej renty. Nie jest w stanie samo-
dzielnie pokryć kosztów leczenia. Aktualnie groma-

dzimy środki na leczenie Sebastiana po za granicami, 
gdyż przestało być ono możliwe w Polsce. Osoby 
chętne wspomóc leczenie Sebastiana prosimy  
o dokonywanie wpłat na konto: 17 1160 2202 0000 
0001 4808 9719 z dopiskiem DLA SEBY. Zgodę na 
zbiórkę publiczną na terenie całego kraju wydało Mini-
sterstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. (wp)

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Dnia 25.09.2009 w Klubie Energetyka odbył się kon-
cert „Dla Seby”. Atmosfera była wzniosła ze względu 
na szczytny cel – cały dochód z akcji był przeznaczony 
na rzecz Sebastiana, który  choruje  na ziarnicę złośli-
wą. Już od samego początku publiczność została 
wprowadzona w dobry nastrój przez znane i lubiane 
kabarety – „Noł Nejm”, oraz obchodzący swoje pięcio-
lecie „Kabaret Młodych Panów”. Widownia była nie 
tylko rozbawiona ale śmiała się do rozpuku wraz z ka-
baretowymi policjantami, księdzem i GPS-em ukaza-
nych w humorystyczny sposób przez artystów. Można 
to potraktować jako śmiechoterapię - wszyscy wyszliś-
my z koncertu z wyższym poziomem hormonów 
szczęścia we krwi.  Na koniec imprezy zespół rockowy 
„Vitamins”  zaaplikował nam sporą dawkę pozytywnej 
energii. Koncert był niesamowity i wyjątkowy, gdyż 
wszystkich łączył wspólny cel - chęć pomocy komuś  
w potrzebie. Myślę, że wszyscy wynieśli miłe wspo-
mnienia z koncertu, głównie poprzez  świadomość, iż 
dorzucili małą cegiełkę by zbudować coś wielkiego - 
uśmiech Sebastiana i jego rodziny. W takiej sytuacji 
mógłby przecież znaleźć się każdy z nas.  

Edyta Zimonczyk  

więcej z tego mam niż te dzieci 
 
 

Wolontariusze Stowarzyszenia „Razem” pomagają w opiece 
nad niepełnosprawnymi dziećmi. 

Wokół stowarzyszenia skupia się 21 wolontariuszy, ale grono 
wspierających jest o wiele większe. To i tak jednak mało, bo sto-
warzyszenie działa prężnie, a do każdej takiej imprezy jak turnusy 
rehabilitacyjne, integracyjne festyny, rekreacyjno-sportowe jar-
marki czy półkolonie, potrzeba bardzo wielu opiekunów. - Na 
takich turnusach na przykład wolontariusze spędzają z dziećmi 24 
godziny na dobę. Razem z nimi biorą udział w zabawach, karmią 
je, pomagają w ich codziennych czynnościach – tłumaczy A. Cheł-
stowska, koordynator wolontariatu Stowarzyszenia „Razem”. 

 
Silne więzi 
Nic więc dziwnego, że między wolontariuszami a ich 
podopiecznymi zawiązują się z czasem bardzo silne 
więzi. - Im więcej czasu z tymi dziećmi spędzamy, tym 
bardziej odpowiedzialne się za nie czujemy. Jestem 

wolontariuszką w wielu inicjatywach i organizacjach. 
Robię to z zamiłowania, ale również dla zawodowej 
praktyki, bo studiuję oligofrenopedagogikę. Kierunek 
ten wybrałam zresztą dlatego, że byłam wcześniej na 
takim właśnie wolontariacie. Między wolontariuszami 
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a dziećmi powstają silne więzi. Na jednym obozie 
opiekowałam się czwórką niepełnosprawnych dzieci,  
a teraz chodzę z nimi regularnie na basen, a nawet 
zabieram je czasem do domu! – zdradza Roksana Ze-
mbrzuska, wolontariuszka. 
 
Przyjaciel na samotność 
Koordynatorowi wolontariatu nie pozostaje nic inne-
go, jak tylko cieszyć się z takiego zaangażowania. - Te 
dzieci często są bardzo osamotnione. Za wyjątkiem 
rodziny, nie mają nikogo bliskiego. Ich koleżanki i ko-
ledzy z klasy mieszkają w różnych miejscowościach, 
poza szkołą spotykają się więc bardzo rzadko – tłuma-
czy Chełstowska, która spotyka się z tym problemem 
jako nauczycielka w Specjalnym Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym. Z pracy wolontariuszy korzystają 

jednak nie tylko podopieczni. - Ludziom wydaje się 
czasami, że wolontariusz to taka świetna osoba, bo 
potrafi się „poświęcić”. A ja tak naprawdę więcej  
z tego mam, niż te dzieci. Świetnie się przy tym bawię. 
Wygłupiamy się, tańczymy, śpiewamy... ubywa nam 
lat, haha. A przy okazji to zmienia sposób patrzenia na 
świat. Czasem nie doceniamy na przykład, jak łatwo 
przychodzą nam pewne rzeczy – tłumaczy Zembrzu-
ska. 

Krystian Szytenhelm 
Artykuł ukazał się w listopadzie 2009  
w Tygodniku Rybnickim. Dziękujemy!  

 
 
 
 

 

               
 
 
 

Wolontariusze pomagają Stowarzyszeniu  przy wsparciu finansowym udzielonym przez Islandię, Lichtenstein i Nor-
wegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych w ramach 
realizacji projektu: PRZEŁAMAĆ IZOLACJĘ – OBUDZIĆ  POTENCJAŁ - DZIAŁAĆ PROFESJONALNIE.  

turnus rehabilitacyjny w borach tucholskich  

Stowarzyszenie podjęło działania zmierzające do organizacji 
wyjazdu na turnus rehabilitacyjny. Odbędzie się on w dniach 
3-18 lipiec 2010 w Stawiskach. Jesteśmy już po pierwszych 
ustaleniach z Gdańską Fundacją Dobroczynności oraz Spe-
cjalnym Zespołem Szkolno-Przedszkolnym z Rybnika – współ-
organizatorami turnusu. 
 

Dzieci wyjadą na turnus rehabilitacyjny  do Ośrodka Szkole-
niowo-Wypoczynkowego „Stawiska” w Stawiskach (gmina 
Stary Bukowiec).  Koszty pobytu dzieci na turnusie pokryte 
mogą być z dofinansowania PFRON, dofinansowania zakła-
dów pracy rodziców dzieci, dofinansowań zakładowych fun-
duszy świadczeń socjalnych, sponsorów oraz wpłat wła-
snych rodziców. W ubiegłym roku dofinansowania udzieliła 
także Fundacja Polsat. 
W trakcie turnusu dzieci objęte będą codziennymi zajęciami 
z  dogoterapii,  rehabilitacji ruchowej, zajęciami z pedagogi-
ki zabawy. Pod okiem doświadczonej kadry oraz wolonta-
riuszy będą miały dostęp do kąpieliska oraz sprzętu wodne-
go (rowerki wodne, kajaki). W trakcie wyjazdu zorganizo-
wane zostaną wycieczki do Gdyni oraz rejs statkiem. Będą 
również inne atrakcje: bal przebierańców, podchody, ogni-
ska, zawody sportowe, dyskoteki itp. Kierownikiem wyjazdu 
będzie Krzysztof Chełstowski.                         (kch) 
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Zainteresowanych bazą lokalową ośrodka do którego wyjadą dzieci zapraszamy na stronę: www.stawiska.gdanskafundacja.pl 
Relacje z ubiegłorocznego turnusu wraz z galerią fotografii można zobaczyć pod adresem: 
http://www.stowarzyszenierazem.org.pl/index.php?page=rehabilitacja#turnus  
 

Rodziców pragnących posłać dzieci na turnus prosimy o kontakt z Aleksandrą Chełstowską (510 220 742) 
 

Współpraca przy realizacji:  

 

 

 

w skrócie 

* piszemy wnioski na konkurs grantowy 
Trzynastu członków naszego Stowarzyszenia  wzięło udział   
w szkoleniu dotyczącym tworzenia wniosków o dotacje. Uczest-
niczki (gdzie ci mężczyźni…) robiły pierwsze kroki, bądź też dosko-
naliły swoje umiejętności, dając dowód sporego zaangażowania, 
kreatywności i ogromu pomysłów w tym zakresie. W efekcie po-
wstały cztery zaczyny, z których być może coś upieczemy,  
a jak zasmakuje w Urzędzie Miasta, to dotacja gwarantowana.  

Jarosław Tarnowski 

* świąteczny kiermasz 
W dniu 10.12.2009, podobnie jak w ubiegłym roku, w Zespole Szkół 
nr 1 w Żorach zorganizowany został kiermasz wypieków i kartek 
świątecznych, z którego dochód przeznaczony zostanie na rzecz 
naszego Stowarzyszenia. Akcja odbywa się w ramach obchodów  
II Dnia Praw Człowieka pod hasłem „Klient - też CZŁOWIEK”, koor-
dynowanych przez pedagoga – Jarosława Tarnowskiego. Sprzeda-
wane pierniki są dziełem uczniów klas II b i III b technikum, a zaan-
gażowane w tą inicjatywę nauczycielki to Joanna Hetman i Agnie-
szka Szwamberg. Już dziś Stowarzyszenie serdecznie dziękuje za 
okazane wsparcie.          (jt) 

* zbiórka publiczna 
18 i 19.12.2009 w Centrum Handlowym Focus Center 
odbędzie się zbiórka publiczna, której celem jest do-
żywianie wychowanków Internatu SOSW pochodzą-

cych z ubogich rodzin oraz  dofinansowanie zimowi-
ska. Dziękujemy za pomoc w organizacji zbiórki rodzi-
com oraz wolontariuszom Stowarzyszenia.           (jt) 

* mikołaj w klubie rodzica – paczki świąteczne oraz bilety do kina 
W trakcie spotkania Klubu Rodzica 11.12.2009 dzieci 
odwiedził Mikołaj racząc je paczkami ze słodkościami. 
19.12.2009 stali bywalcy Klubu Rodzica wraz z dziećmi 

udadzą się do kina na film „Opowieść wigilijna”. 
Wszystko to dzięki hojności sponsorów Stowarzysze-
nia. Dziękujemy!               (jt) 

* odwiedź stronę 
Zapraszamy na stronę internetową naszego Stowarzy-
szenia: www.stowaryszenierazem.org.pl oraz na stro-
nę Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  

w Rybniku: www.rybnik.pl/zsnr7  Szczególnie poleca-
my film na temat działalności Ośrodka.                    (kch) 

* klub rodzica na portalu YouTube 
Pod adresem: http://www.stowarzyszenierazem.org.pl/index.php?page=filmy-2 znajdziesz przekierowanie na 
portal YouTube, gdzie można zobaczyć filmy promujące nasze Stowarzyszenie, m.in. Klub Rodzica. Dziękujemy 
firmie Wideo-Art pana Janusza Rzymanka za przygotowanie filmów                                                (kch) 

http://www.stawiska.gdanskafundacja.pl/
http://www.stowarzyszenierazem.org.pl/index.php?page=rehabilitacja#turnus
http://www.stowaryszenierazem.org.pl/
http://www.rybnik.pl/zsnr7
http://www.stowarzyszenierazem.org.pl/index.php?page=filmy-2
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* dyskusja nt. kierunków dalszej działalności stowarzyszenia  

Końcem stycznia 2010 podsumujemy realizację pro-
jektu: PRZEŁAMAĆ IZOLACJĘ – OBUDZIĆ  POTEN-
CJAŁ - DZIAŁAĆ PROFESJONALNIE realizowanego 
przy wsparciu finansowym udzielonym przez Islandię, 
Lichtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Fi-
nansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 

Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu 
Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Or-
ganizacji Pozarządowych. Zastanowimy się nad tym 
co dał nam projekt i jak widzimy dalszy rozwój nasze-
go Stowarzyszenia. Dokładny termin i miejsce spotka-
nia ukaże się w połowie stycznia na naszej stronie in-
ternetowe (w aktualnościach). Już dziś zapraszamy 
wszystkich chętnych do naszego biura. Prezentację nt. 
realizacji projektu można znaleźć na naszej stronie 
internetowej w zakładce: działania  przełamać izola-
cję… czyli grant norweski.          (kch) 

 
* rok działań stowarzyszenia na płycie   
Dołączamy płytę zawierającą fotografie, filmy, wcze-
śniejsze numery biuletynów Stowarzyszenia, artykuły 
medialne nt. naszej działalności oraz prezentacje nie-
których naszych projektów. To podsumowanie roku 
działalności naszego Stowarzyszenia. Dziękujemy 

wszystkim tym osobom i instytucjom, bez których 
zapewne nie bylibyśmy w miejscu do którego doszli-
śmy. A płyta to taki prezent na roczek i jednocześnie 
na święta Bożego Narodzenia.          (kch) 
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* w lutym zimowisko 
W lutym 2010 organizujemy zimowisko w Białym Du-
najcu dla wychowanków internatu SOSW. Dzieci poja-
dą z panią Mariolą Paszenda i panią Katarzyną Wójcic-

ką. Relacja z zimowiska ukaże się w kolejnym wydaniu 
biuletynu.             (kch) 

* walne zebranie  
Walne zebranie sprawozdawcze członków Stowarzy-
szenia planujemy na marzec 2010. Szczegóły ukażą się 
na plakatach na witrynie internetowej (w dziale aktu-

alności) oraz w szkole i internacie. Już dziś serdecznie 
zapraszamy.              (kch)

* kolorowa nauka 
Przypominamy, że w biurze Stowarzyszenia znajduje 
się kopiarka do kopiowania w kolorze. Jest ona prze-
znaczona do kopiowania pomocy dydaktycznych dla 
uczniów szkoły i wychowanków internatu . Osoby za-
interesowane proszone są o kontakt z Joanną Tarnow-

ską lub Krzysztof Chełstowskim (numery telefonów w 
stopce). Kopiowanie jest możliwe podczas godzin 
otwarcia biura – plan pracy znajduje się na drzwiach 
biura Stowarzyszenia.             (wp) 

* plan pracy biura stowarzyszenia 
Poniedziałki:   

Wtorki:    
Środy:    

Czwartki:    
Piątki:    

13.00-15.00 Joanna Tarnowska, Beata Górka 
9.00-11.00 Maria Kuśka, 11.30-13.30 Aleksandra Chełstowska 
8.30-10.30 Weronika Pilch-Pierchała 
8.00-10.00 Lidia Maier, 16.00-18.00 Krzysztof Chełstowski 
11.00-13.00 Anna Jaszczuk 

Zarząd Stowarzyszenia: 
Krzysztof Chełstowski – prezes Zarządu, 510-220-741,  krzysiekch@interia.pl 
Joanna Tarnowska – wiceprezes Zarządu, 698-388-528, asiatarnowska@op.pl  
Barbara Morawska – skarbnik Zarządu, 511-325-543 
Aleksandra Chełstowska – sekretarz Zarządu, 510-220-742 
Jarosław Tarnowski – członek Zarządu,  696-125-988, jtd@poczta.onet.pl  
 

Komisja Rewizyjna: 
Elżbieta Baszczok – przewodnicząca Komisji, 793-080-968 
Ewa Musioł – sekretarz Komisji, 604-511-308, ewamusiol@interia.pl 
Teresa Cofalik – członek Komisji, 508-808-186, teresacofalik@poczta.onet.pl 
Joanna Zimoń – członek Komisji, 501-058-080, kleine7@interia.pl  
 

Pełnomocnicy Zarządu: 
Maria Kuśka – księgowość, kontakty z ZUS i US, 501-503-129, mhtw@orange.pl  
Lidia Maier – biuro, 604-650-988, lidia.maier@poczta.onet.pl  
Weronika Pilch-Pierchała – biuletyn, 603-433-131, weronika.pp@gmail.com  
Aleksandra Chełstowska – koordynacja wolontariatu, 510-220-742 
Joanna Tarnowska – polityka medialna, 698-388-528, asiatarnowska@op.pl 
 
 
 
 
 

Redakcja biuletynu:  
Weronika Pilch-Pierchała – redaktor 
Krzysztof Chełstowski – współpraca, skład,   
Anna Jaszczuk – współpraca, korekta 
 

Fotografie: Marcin Szczyrba, Aleksandra 
Chełstowska, Anna Jaszczuk, Krzysztof 
Chełstowski, Jarosław Tarnowski 
 

Okładka: Marcin Szczyrba 
Nakład: 150 egzemplarzy 
 

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 mar-
cu/kwietniu 2010

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stowarzyszenie „Razem” - Powstało z inicjatywy osób zaangażowanych we wspomaganie rozwoju osób niepełno-
sprawnych i ich otoczenia. 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 po-
moc 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, wypo-
czynkowym, 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. 
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