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w „razem” rodzice wspierają się wzajemnie
Spotkania Klubu Rodzica przyciągają coraz więcej rodziców, a także osób z niepełnosprawnością.
Od stycznia do czerwca 2012 uczestnicy Klubu wzięli udział w warsztatach z trenerem umiejętności psychospołecznych, psycholożką, specjalistką metody Dennisona. Gościła u nas również stylistka, która ku uciesze pań udzieliła wielu cennych porad. Spotkania odbywały się również w restauracjach przy różnych przysmakach. Stało się już tradycją Klubu Rodzica, że po każdym spotkaniu jeden z uczestników pisze krótki tekst podsumowujący spotkanie. Poniżej zamieszczamy
teksty, które ukazały się na stronie internetowej Stowarzyszenia. Zapraszamy do lektury!
warsztaty asertywności
Miałam przyjemność dołączyć do Klubu Rodzica
i po raz pierwszy brać udział w spotkaniu. Pierwsze co mnie pozytywnie zaskoczyło, to uśmiechnięte twarze i pogodny nastrój uczestników.
Aż miło przebywać wśród tylu sympatycznych
ludzi i ładować swoje baterie pozytywną energią.
Na początku mieliśmy czas aby się poznać, trochę
poplotkować, wymienić się nowinami i pochwalić
swoimi pociechami. Następnie pani Ewa, nasza
psycholog poprowadziła warsztaty z asertywności. Zaczęło się od zbijania baloników, gdzie bawiliśmy się jak dzieci. Później zrobiło się już poważniej, co współgrało z tematem. Było to szczególnie ważne dla nas, rodziców dzieci niepełnosprawnych. Każdy z nas wie ile czasu poświęca
swoim dzieciom. Oprócz tego zwykłe domowe
obowiązki, często praca lub nauka. W tej pogoni
zapominamy o sobie, swoich potrzebach, prawach i marzeniach. Pani Ewa pokazała nam jak
powiedzieć: „Mam prawo do..”, „Nie chcę..”. Bo,
choć jesteśmy silne mamy prawo mieć słabsze
dni. Mamy prawo nie godzić się na wszystko i nie
mieć z tego powodu olbrzymich wyrzutów sumienia. Co najważniejsze (kilka razy podkreślane
przez panią psycholog) umiejętności tej można się
nauczyć ćwicząc. Dla mnie osobiście, to bardzo
ważne, ponieważ często biorę na swoje barki więcej, niż mogę unieść nie potrafiąc odmówić. Powoduje to, że jestem zła na siebie i wszystkich
dookoła (podejrzewam, że nie ja jedna borykam
się z tym problemem).Warsztaty zakończyły się
próbami asertywnego proszenia i odmawiania,
a już za miesiąc zapraszamy na spotkanie ze stylistką. Bądźmy więc asertywni, zróbmy coś tylko
dla siebie i spotkajmy się w komplecie! Pozdrawiam i dziękuję za ciepłe przyjęcie!

dzień kobiet w klubie rodzica
To spotkanie było inne od wszystkich. Świętowaliśmy bowiem dzień kobiet w restauracji „Maryna”.
Od progu przywitał nas uroczyście pan Jarek, oraz
słodki cukierek z życzeniami. Oczywiście była to
kolejna okazja, do bliższego poznania się, rozmów
o trapiących nas sprawach związanych z naszymi
dziećmi oraz po prostu plotkowania o wszystkim i
o niczym. Wieczór upłynął bardzo szybko i bardzo
miło. Zostaliśmy poczęstowani przepysznym posiłkiem (nie wiem jak zrobili sos ale był obłędny;))
oraz napojami. Niestety szybko trzeba było nam
wracać do domu, powiedziałabym za szybko, ale
takie są realia rodziców niepełnosprawnych dzieci.
Mam nadzieję na dalsze tak liczne spotkania.
Nie płaczemy tu. Raczej staramy się spotykać na
wesoło, a nie na smutno. Klub Rodzica jest dla
nas propozycją ciekawych warsztatów, spotkania
ze stylistką, a czasem po prostu wypicia kawy
przy domowym cieście. Nasze spotkania są
katalizatorami dobrej energii. Jesteśmy
wesołymi, energicznymi osobami, które chętnie
spotykają się we własnym gronie mówi o Klubie Rodzica, Edyta Dykowska, mama
7-letniej Milenki, cierpiącej na autyzm.

Czesława Wojnowska

strona 2

„Dennison”
Na kolejnym spotkaniu Klubu Rodzica szkoliliśmy
się do pracy z naszymi dziećmi metodą Dennisona, a raczej szkoliła nas wspaniała pani Anna Jaszczuk. Zajęcie te miały za zadanie nauczyć nas rodziców jak można samemu w domu pracować
z dzieckiem. Pozornie jest to bardzo proste, ale
nasze dzieci wymagają czasu aby wszystkiego
mogły się nauczyć. Ćwiczeń było bardzo dużo.
Część z nich przypominała zajęcia fitness, bądź
lekcję wf-u w szkole. Więc myślę, że tym chętniej
będziemy ćwiczyć razem z naszymi dziećmi
(w końcu zbliżają się wakacje). Metoda Dennisona
w bardzo fajny sposób uaktywnia części mózgu,
które nasze dzieci same nie mogłyby zrobić. Ćwicząc ciało, ćwiczymy umysł. Zajęcia te możemy
również wykorzystać do pracy ze zdrowymi
dziećmi. Ogólnie mówić bardzo jestem zadowolona i dziennie zarezerwuję sobie czas, by wdrożyć
tę wiedzę do naszego rytmu dnia, bo wiem, że
warto.
Justyna Stolp

rozpatrywanie naszych wad i zalet, każdy z nas
postępuje zgodnie z swoją wolą. Dopiero takie
spotkania nadają sens naszym poczynaniom, gdyż
wtedy możemy określić swoje ego. Każdy z nas
jest inny, ma inny charakter i temperament, łączy
nas wspólna troska o bliskich. Ta różnorodność
przekłada się w patrzeniu na świat: dla jednego
z nas obraz przedstawiający drzewo będzie symbolizował spokój i harmonię, a dla drugiego samotność i smutek. Tak też jest w życiu, na jeden
problem można znaleźć wiele sposobów i rozwiązań. Bardzo czekamy na następne spotkanie
KLUBU RODZICA, które jednoczy obcych ludzi,
mających ochotę popracować nad sobą, aby lepiej
znieść trudy życia i być lepszym dla siebie i bliskich.
Małgorzata Piełka

matki skoncentrowane
Za nami kolejne spotkanie Klubu Rodzica, warsztaty zatytułowane „Autoprezentacja skoncentrowana na zasobach”. Swoimi wrażeniami ze spotkania podzieliła się jedna z mam, Małgorzata
Piełka: Na spotkania Klubu Rodzica chodzimy
bardzo chętnie, uczymy się tam słuchać samych
siebie i innych. Rozmawiamy o naszych potrzebach, pragnieniach. Opieka nad naszymi dziećmi
wymaga uwagi przez cały czas. Dlatego chętnie
odrywamy się choć na chwilę od obowiązków
i myślimy tylko o sobie. Robimy to dla siebie i naszych bliskich, aby naładować tzw. „baterie” pozytywną energią. Każda i każdy z nas musi trochę
egoistycznie pomyśleć o sobie, o naszych potrzebach aby nie "spalić się" w połowie drogi, ponieważ nasze dzieci potrzebują nas zawsze. A rodzic
radosny, pogodny i mądrze kochający to lokata
dobrego życia na dalsze lata. Także i dzisiejsze
spotkanie przebiegło w podobnym temacie: łatwiej jest powiedzieć coś miłego o kimś, a gdy
trzeba powiedzieć to o sobie zaczynamy zastanawiać się - jakie nasze cechy charakteru są naszymi
atutami i czy możemy identyfikować się z nimi
z czystym sumieniem. To też jest próbą zastanawiania się nad sobą i nad tym, jak otoczenie nas
postrzega. W codziennym życiu nie ma czasu na

Choroba dziecka spowodowała, że potrafimy się
cieszyć z rzeczy które na co dzień nam umykają,
wydają się błahe. Tutaj cieszymy się, że mamy
możliwość podzielenia się własnymi doświadczeniami, ale też posłuchania porad bardziej doświadczonych rodziców, którzy działają dłużej na
tym polu – mówi Edyta Dykowska, która na spotkania Klubu Rodzica przyjeżdża razem z mężem
Wojciechem z Żor
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wolontariusze są wśród nas
Po raz kolejny łączymy przyjemne z pożytecznym – wolontariusze pomagają nam, my pomagamy
wolontariuszom. Poniżej relacje z kilku naszych działań, które odbyły się przy czynnym współudziale wolontariuszy.
„Wolontariat w Klubie Rodzica”
Zakończyliśmy realizację projektu „Wolontariat w Klubie
Rodzica”, którego celem było
przygotowanie grupy wolontariuszy w różnym wieku do działań na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz przeszkolenie ich tak, aby zdobyli umiejętności, dzięki którym będą
mogli sami, w sposób profesjonalny realizować działania
terapeutyczne i rehabilitacyjne
adresowane do osób z niepełnosprawnością.
Projekt składał się z dwóch
części. Pierwsza to właśnie
szkolenia.
Wolontariusze
uczestniczyli w szkoleniu metodą Handle, która pozwala
poznać inne podejście do autyzmu i innych niepełnosprawności, kursie masażu połączonym z
wiedzą jak udzielać pierwszej pomocy oraz szkoleniu ze stylizacji ubioru. Dzięki tym szkoleniom
wolontariusze zdobyli nowe umiejętności i kompetencje, które mogą przydać się im w pracy zawodowej, a obecnie pomagają już w terapii i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnością - podopiecznych „Razem”.
Druga część projektu to zajęcia mające na celu
umożliwienie osobom z niepełnosprawnością oraz
wolontariuszom poznanie instytucji kulturalnych
i rekreacyjnych w mieście Rybnik. Wolontariusze
jako asystenci, towarzyszyli osobom z niepełnosprawnością w takich wyjściach. Uczestnicy projektu bawili się na koncertach zespołów Atmasfe-

ra i Zawiało, przedstawieniu „Doktor Dolittle”,
wybrali się dwukrotnie do kina, do Rodzinnego
Parku Atrakcji, gdzie młodsi jak i starsi bawili się
znakomicie, a na relaks uczestnicy wybrali się do
groty solno – jodowej.
Dla naszych podopiecznych były to niesamowite
przeżycia, ale również nauka samodzielności. To
również czas dla rodziców. W czasie gdy młodsze
dzieci bawiły się pod opieką wolontariuszy rodzice
mieli okazję by w ramach Klubu Rodzica spotkać
się w kawiarni, porozmawiać, mieć chwilę dla siebie. Uroczyste zakończenie projektu odbyło się
w restauracji „Maryna” przy pysznym poczęstunku.
Joanna Tarnowska

Projekt wspófinansowany ze środków Miasta Rybnik oraz ze środków własnych Stowarzyszenia „Razem”
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„Akademia Wolontariatu"
Realizujemy
drugą
edycję
projektu: „Akademia Wolontariatu".
Przez
okres 8 miesięcy organizujemy i promujemy pracę
wolontariacką w naszym mieście, ukierunkowaną
na pomoc osobom z niepełnosprawnością.
Te działania to nasza swoista aktywność obywatelska, to uwrażliwienie społeczności lokalnej na
potrzebę dawania z siebie czegoś co mamy najcenniejsze – czasu, talentu, sił i dobrej woli. Bezpośrednimi uczestnikami Akademii są wolontariusze – 15 osób rekrutowanych z różnych środowisk
miasta Rybnik. To osoby w różnym wieku, od 18stu lat, uczniowie, studenci, osoby z niepełnosprawnością, jak również przebywające na emeryturze lub rencie. Uczestników łączy wspólny cel,
jakim jest bezinteresowne pomaganie osobom
niepełnosprawnym. W ramach Akademii realizujemy dla uczestników szkolenia teoretyczne
i praktyczne, w kierunku zdobycia przez nich
umiejętności i kompetencji psychopedagogicznych. Przygotowaliśmy w ten sposób grupę wo-

lontariuszy, która miała możliwość zweryfikować
swoje umiejętności w trakcie półkolonii letnich
oraz turnusu rehabilitacyjnego, organizowanych
przez nasze stowarzyszenie. Uczestnicy projektu
wzięli udział w ponad 65 godzinach różnych szkoleń: praktycznych i teoretycznych. Należą do nich
między innymi: zajęcia wg. W. Sherborne, Dennisona, Halliwicka, dogoterapii, arteterapii, a także
zajęcia fizjoterapeutyczne. Dodatkowo uczestnicy
akademii mogli skorzystać z zajęć przygotowujących ich do pracy jako: „Asystent osoby niepełnosprawnej”. Podczas zajęć wolontariusze pomagali
osobom niepełnosprawnym w codziennych czynnościach. Wszystkie działania były związane
z aktualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych oraz z ich udziałem w projekcie. Oprócz zajęć programowych dla wolontariuszy oraz osób
z niepełnosprawnością, proponujemy wolontariuszom udział w drugiej edycji konkursu „Wolontariat-lubię to” celem, którego jest nagradzanie wolontariuszy działających na rzecz osób z niepełnosprawnością - w ramach różnych instytucji miasta
Rybnik.
Lidia Maier

Projekt wspófinansowany ze środków Miasta Rybnik oraz
ze środków Stowarzyszenia „Razem” pozyskanych z 1% podatku

„O radzeniu sobie w Radzyniu” czyli warsztaty dla wolontariuszy przed wyjazdem na turnus
Wyjazd z podopiecznym na turnus rehabilitacyjny
jest dużym wyzwaniem, sprawdzianem, przygodą. W sercach wolontariuszy pojawiają się często
ambiwalentne emocje. A to ekscytacja, niepewność, to strach, radość. W głowach zaś chęć
sprawdzenia siebie, czy chęć pomocy? Aby
zmniejszyć obawy, dodać pewności siebie i wiary,
że się uda, Stowarzyszenie „Razem” skorzystało
z możliwości doradztwa realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach. Tematem spotkań, w których uczestniczyli
wolontariusze, było RADZENIE SOBIE W SYTUACJACH TRUDNYCH I KRYZYSOWYCH. Prowa-

dzący –Jarosław Tarnowski, organizując sytuacje
motywujące do wymiany doświadczeń, integracji,
poznania swoich zasobów, po które warto sięgać
w sytuacjach trudnych, wypracował wraz z grupą
wiele pomysłów i sposobów pomocnych w radzeniu sobie w konkretnych sytuacjach wymagających reakcji i działania. Warto podkreślić dużą
determinację wolontariuszy, ich zapał, energię
i empatię, z jaką wyruszają w kierunku czynienia
dobra: towarzysząc podopiecznym naszego Stowarzyszenia w radzeniu sobie na turnusie rehabilitacyjnym w Radzyniu.
Joanna Tarnowska

strona 5

wakacje z „razem”
W lipcu 35 naszych podopiecznych wraz z wolontariuszami wyjechało na dwa tygodnie na turnus
rehabilitacyjny nad jezioro Sławskie, a w sierpniu również przed dwa tygodnie kolejna grupa
25 osób wzięła udział w V Integracyjnych Półkoloniach Letnich.
turnus rehabilitacyjny w Radzyniu
W dniach 1-14 lipca wraz z naszymi podopiecznymi wypoczywaliśmy w malowniczej okolicy jeziora i lasów. Uczestnicy mieli możliwość wzięcia
udziału w zajęciach terapeutycznych i rehabilitacyjnych. Mogli wykazać się biorąc udział w zajęciach sportowych, plastycznych, czy grze
w podchody.

Dla chętnych został zorganizowany balik. Mimo,
że większość przebrań była tworzona na szybko,
z tego co było pod ręką, nie można było narzekać
na brak pomysłów. Jury wyłoniło nawet króla
i królową balu (Katarzyna Piotrowska i Maciej
Mieczkowski). Jak przystało na prawdziwy wyjazd,
wychowawczynie przeprowadziły chrzest turnusowy. Nie zabrakło drogi wysypanej szyszkami,
zawiązanych oczu, przejścia przez tunel i nadania
nowych imion. Do całości przyłączyli się wolontariusze, którzy pomogli w organizacji i oprawie
muzycznej, jak i wychowankowie, którzy swoim
uśmiechem i śpiewem oddali panującą atmosferę.
Ogólnie pogoda dopisywała naszym humorom.
Mieliśmy możliwość plażowania, spacerowania,
a także pływania w jeziorze. Niektórzy nawet pływać kajakami i rowerkami wodnymi. Później i do
nas dotarły burze z deszczem, aczkolwiek oszczędziły nas i dawały o sobie znać głównie w nocy.
Każdy miał możliwość popłynięcia na wycieczkę,
na drugi brzeg jeziora do Sławy. Wolontariusze

pomagali wysyłać kartki z pozdrowieniami dla
rodziny. Była okazja by zrobić zakupy, zjeść gofry
czy lody na nadbrzeżnym deptaku.
Wyjazd z osobami niepełnosprawnymi to ciągła
nauka. Nauka jak możemy pomóc tym osobom
i jak poradzić sobie z naszymi emocjami. Turnus
to wspólne przeżywanie radości i smutków,
wspólne poranne wstawanie, denerwowanie się
na siebie wzajemnie. Na szczęście uśmiechy łagodziły wszystko i dawały nam energię do dalszej
pracy. Ważne jest też wsparcie i wzajemna pomoc innych wolontariuszy.

Zaradni ludzie, którzy potrafią sobie poradzić
w trudnych sytuacjach albo nie boją się poprosić
innych o pomoc. Dobra organizacja ze strony kierownictwa i świetna zabawa - mówi jeden Piotrek,
wolontariusz z kilkuletnim doświadczeniem.
Śmiało możemy powiedzieć, że turnus to doświadczenie i radość nie tylko dla uczestników ale
i wolontariuszy i organizatorów. Przecież największym szczęściem jest widzieć uśmiech na twarzy
drugiej osoby!
Sabina Ciszak - wolontariuszka

Turnus współfinansowany między innymi ze środków Stowarzyszenia „Razem” pozyskanych z 1% podatku
pozyskanych z 1% podatku
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IV integracyjne półkolonie letnie
V Integracyjne Półkolonie Letnie dla dzieci i młodzieży Miasta Rybnika dobiegły końca. To był
czas, w którym uczniowie szkół masowych i specjalnych, bawiąc się, doświadczali nowych form
integracji.

Relaks w pełni – tak określił półkolonie jeden
z uczestników, dodając: Jestem zadowolony, że
mama zapisała mnie na takie półkolonie. W domu
pewnie bym się nudził, a tu tak szybko mija czas.

Przez dziesięć dni w sierpniu, od rana do wczesnego popołudnia, uczniowie szkół rybnickich
aktywnie spędzali czas wolny od nauki, korzystając z półkolonii zorganizowanych przez stowarzyszenie „Razem”.

Organizatorzy wypoczynku przygotowali dla
uczestników bogaty program, w którym znalazły
się wyjścia do kina na premiery filmów w 3D:
„Madagaskar”, „Epoka Lodowcowa”, całodniowe
wycieczki do Jury Krakowsko-Częstochowskiej,
jazda konna, zabawy integracyjne, rozgrywki
sportowe, turnieje, mecze, zajęcia plastycznoceramiczne, a także zajęcia edukacyjne dotyczące
bezpiecznego spędzania czasu wolnego.
Uczestnicy mieli zapewniony codziennie ciepły
posiłek. Dobrze zorganizowane półkolonie cieszą
się dużym zainteresowaniem wśród rodziców,
którzy chcąc zapisać swoje dziecko na taki turnus,
zgłaszają się do stowarzyszenia „Razem” już
w miesiącu kwietniu, pytając o wolne miejsca.
Lidia Maier

Projekt wspófinansowany ze środków Miasta Rybnik
oraz ze środków Stowarzyszenia „Razem”
pozyskanych z 1% podatku
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„Ponad granicami walczymy z barierami”
Dwudziestu uczestników projektu rozpoczęło warsztaty zawodowe.
Odbyło się kilka wizyt studyjnych w Niemczech. Partner z Essen odwiedził też kilkakrotnie Polskę. Obserwował nasze metody pracy, zapoznał się z polskim modelem aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością. Projekt więc ruszył pełną parą.
Po zakończeniu rekrutacji do projektu „Ponad granicami walczymy
z barierami” dla każdego z uczestników stworzony został Indywidualny Plan Działania oraz Indywidualny Plan Edukacyjny. Tworzyli go
pedagog, psycholog i doradca zawodowy, którzy spotykali się indywidualnie z uczestnikami projektu. Dokumenty te pomogły wybrać dla beneficjenta warsztaty zawodowe dostosowane do jego potrzeb i umiejętności. 12 września rozpoczęło pięć różnych warsztatach
zawodowych.
1. Celem warsztatów „Konserwator – złota rączka – i osoba sprzątająca” jest przygotowanie
uczestników do wykonywania prostych prac konserwatorskich, naprawczych i porządkowych.
W tym celu uczestnicy m.in.: wykonają szafę biurową, w trakcie wykonywania której nauczą się
obsługi prostych narzędzi (nie tylko stolarskich),
podstaw obróbki drewna, technik łączenia elementów, montowania zawiasów, zamka itp. –
czyli wykonywania wszystkich tych czynności,
które są niezbędne przy prostych prac konserwatorskich i naprawczych.

Uczestnicy wykonają również stojaki do segregacji surowców wtórnych. Nauczą się wtedy obsługi
narzędzi niezbędnych przy obróbce i łączeniu
elementów metalowych. Stojaki te wykorzystane
zostaną także do nauki czynności porządkowych,
kiedy to uczestnicy uczyć się będą sprzątania
i porządkowania warsztatu pracy oraz większych

powierzchni, z zastosowaniem zasady segregacji
surowców wtórnych.

2. Celem warsztatów „Performer czyli artysta
uliczny” jest przygotowanie uczestników do wykonywania wielorakich czynności teatralnych,
artystycznych o znamionach happeningu. Beneficjenci mają za zadanie opanować czynności, które
mogą być wykorzystane do artystycznych działań
np. reklamujących przedstawienie teatralne, premierę filmową lub inną imprezę, która wymaga
reklamy zewnętrznej w postaci happeningu (od
prostego rozdawania ulotek i reklamowania danej
imprezy do odgrywania prostych scenek związanych z daną imprezą związanych).
3. Celem warsztatów „Moje życie to jest szycie”
jest przygotowanie uczestników do wykonywania
prostych czynności krawieckich przy użyciu tradycyjnych metod tj. szycie ręczne, jak i przy użyciu
maszyny do szycia czy overlocka. Docelowo
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uczestnicy m.in.: uszyją torby na zakupy, przez co
będą mieli możliwość poznać kilka różnych sposobów łączenia materiału (ręcznie i maszynowo)
oraz zaznajomić się z kilkoma technikami wykończenia toreb – także z zastosowaniem innych
technik aniżeli krawieckie – np. przy użyciu farb
akrylowych do materiału, naprasowania gotowych elementów ozdobnych itp.

4. Celem warsztatów „Fast Food” jest przygotowanie uczestników do wykonywania prostych
czynności przydatnych w branży gastronomicznej,
z ukierunkowaniem na tzw. „fast food”. W tym
celu beneficjenci zostaną wyposażeni w umiejętności przydatne w przygotowaniu zapiekanki, hotdoga, hamburgera, pizzy itp. czy też baru sałatkowego. Nauczą się m.in. kroić warzywa, przygotowywać mięso, obsługiwać urządzenia kuchenne
itp., a także dbać o czystość i estetykę przygotowywanych potraw. Nauczą się również zasad obsługi klienta, oraz wszystkich elementów związa-

nych z podaniem wyrobu, posprzątaniem stanowiska pracy oraz po obsłudze klienta.

5. Celem warsztatów „Gadżet room” jest przygotowanie uczestników do wykonywania prostych
czynności pozwalających wykonać „gadżety” –
czyli większe lub mniejsze drobiazgi, elementy
użytkowe, ozdoby itp. przy zastosowaniu różnorodnych technik i metod pracy. W tym celu beneficjenci wykonają m.in. zdobienia farbami na kubkach (naniosą np. logotyp firmy), będą wykonywać torby na prezenty, jak i ozdabiać je różnymi
technikami (np. wykonają torby na prezenty dla
Rodzinnych Domów Dziecka). Wykonają także
z gliny i ozdobią farbami do szkliwienia okolicznościową lub tematyczną tabliczkę teleadresową na
dom czy blok mieszkalny. Będą mieli także okazję
poznać techniki florystyczne wykonując proste
kompozycje kwiatowe (np. ozdabiające pomieszczenia biurowe czy też stół weselny).
Krzysztof Chełstowski

Projekt: „Ponad granicami walczymy z barierami” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i ma charakter międzynarodowy. Jest realizowany
w partnerstwie ze Stowarzyszeniem MOST z Katowic, Stowarzyszeniem Rodzin Osób Niepełnosprawnych z Rudy Śląskiej oraz niemiecką organizacją GSE Gesellschaft für Soziale Dienstleistungen z Essen
(Niemiecki partner projektu ma ogromne doświadczenie w aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością. Zainteresowanych zapraszamy na stronę: www.gse-essen.de/Arbeiten.)
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terapia przez teatr
Przygoda z teatrem aktorów „Remedium” trwa
Jurorzy XII Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Teatralno –
Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Albertiana 2012 w Chrzanowie uznali, że nasza propozycja spektaklu
była na tyle interesująca, aby przyznać nam II miejsce. Zostaliśmy wyróżnieni spośród 16 grup które reprezentowały trzy województwa. W związku z tym 12 marca gościliśmy w Krakowie królewskim mieście. Mieliśmy okazję odetchnąć i poczuć
atmosferę Teatru Słowackiego, przyjrzeć się wielkiej scenie,
zastanowić się nad tym jacy wielcy artyści mieli okazję na niej
grać. Gospodarzem festiwalu była znana ze swej działalności
charytatywnej na rzecz osób z niepełnosprawnością, aktorka
sceny krakowskiej Anna Dymna. To dla nas ogromne wyróżnienie. Doświadczenie wspólnej pracy nad zadaniem artystycznym
i prestiż związany z udziałem w Albertianie pozwoliły nam podjąć nowe społeczne i zawodowe wyzwania oraz uwierzyć we
własne możliwości. Nasze sukcesy to nie cud, lecz efekt ciekawej i systematycznej pracy warsztatowej opartej o techniki teatralne i arteterapię.
Danuta Muras
„Sztuka, edukacja, terapia –
by doświadczyć i odnaleźć”

Działania teatralne pozwalają młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną zbudować pozytywny wizerunek swojej osoby oraz ułatwią nawiązanie prawidłowych relacji w grupie społecznej.
O tym jak w ciekawy sposób rehabilitować niepełnosprawną młodzież opowiada Aleksandra Bugla:
Mottem naszych działań projektowych jest doświadczanie i odkrywanie. Odkrywanie siebie wymaga tworzenia. Ono bowiem może człowieka
w pewnym sensie nauczyć, jak się dochodzi do samookreślenia. Aby odnaleźć w tej przestrzeni wła-

sne położenie wobec rzeczy, które mają znaczenie
„podmiot musi być kimś, kto ma własne stanowisko, kto jest w stanie wypowiadać się w swoim
własnym imieniu. Musi mieć wiedzę o swoim położeniu, jak i o tym, co chce opowiedzieć” (Taylor)
Ekspresja ruchowa, teatr, film to szczególne
narzędzia do budowania samoświadomości
i wiary we własne możliwości. Do realizacji jednej z form projektowych tj. warsztatów filmoterapii planowej zostali zaproszeni artyści z Gliwickiego Klubu Filmowego Wrota: Marcin Kondraciuk i Mateusz Zatylny. W Polsce jest to forma
terapii stosunkowo nowa, lecz używana jako cenne narzędzie pomocne w kształtowaniu inteligencji emocjonalnej i wspomagające profesjonalną
pomoc psychologiczną. Sprzyja resocjalizacji
i profilaktyce. Filmoterapia planowa polega na
pełnym uczestniczeniu w realizacji filmu podczas
wszystkich etapów produkcyjnych. Uczestnicy
z zapałem pracowali na planie własnego filmu.
Samodzielnie reżyserowali, obsługiwali sprzęt
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dźwiękowca i operatora kamery. Każdy mógł
sprawdzić się w roli aktorskiej jak i realizatora filmu. Efekty pracy uczestników będziemy mogli
podziwiać już wkrótce. Umiejętności nabyte podczas warsztatów filmoterapii sprzyjają innemu
spojrzeniu na rzeczy zwykłe, otoczenie, kolegów,
pomagają lepiej radzić sobie w grupie.
Kolejną prawdziwą ucztę kulturalną przygotowała
dla nas pani Iwona Kusak – instruktor teatralny
i animator kultury z Bielska – Białej. Urocze krajobrazy, świeże powietrze i wspaniała pogoda sprawiały, że dzieci pracowały chętnie i z zapałem.
Uczestnicy doskonale radzili sobie z zadaniami
aktorskimi: ćwiczeniami ruchowymi, dykcyjnymi,
oddechowymi, ćwiczeniami z wykorzystaniem

rekwizytu oraz wyrażaniem uczuć i nastroju podczas odgrywania ról. Praca w grupie teatralnej
uczy odpowiedzialności za siebie, za rolę, za grupę
i efekt. Teatr w każdym wymiarze to laboratorium
doświadczeń dla dziecka i instruktora. Wpływa na
uczenie się, rozwój pamięci, emocji myślenia, wyobraźni, rozwój postawy twórczej, zainteresowań,
komunikowania się. Owocem pracy były dwa
krótkie spektakle: „O Żarłocznym smoku” oraz
przedstawienie o tematyce mitologicznej „Demeter i Kora”. Spektakle zostały zaprezentowane
szerszej publiczności, która nagrodziła młodych
aktorów gromkimi brawami i zarzuciła pytaniami
dotyczącymi przygotowania zaprezentowanych
ról.
Projekt wspófinansowany ze środków Miasta
Rybnik oraz ze środków Stowarzyszenia
„Razem” pozyskanych z 1% podatku

w skrócie
* rozstrzygnięto VIII edycję Konkursu Czasopism Osób Niepełnosprawnych
Ogólnopolski Konkurs Czasopism Osób Niepełnosprawnych, który po raz kolejny odbywał się pod
hasłem: „Myślę, tworzę i czuję, że żyję”, skierowany był do osób zainteresowanych dziennikarstwem. Wyłonić miał najlepsze czasopisma przygotowane przez osoby z niepełnosprawnością. To
konkurs, w którym biorą udział gazetki tworzone
na terenie placówek szkolnictwa specjalnego oraz
we wszelkich innych instytucjach, w których przebywają dzieci i młodzież niepełnosprawna.
W tegorocznej edycji konkursu jury przyznało następujące miejsca:
- I miejsce przyznano gazetce Nasza szkoła jest
wesoła ze Szkoły Podstawowej Niepublicznej
i Gimnazjum Niepublicznego przy Fundacji Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym z Warszawy.
- II miejsce przyznano gazetce Kleks ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tychach.
- III miejsce przyznano gazetce Stówka z Zespołu
Szkół Specjalnych nr 100 z Warszawy.

Nagrodzone redakcje otrzymały pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe.
Ocena czasopism konkursowych pozwala stwierdzić, że znów podniósł się ogólny poziom czasopism konkursowych. Jurorzy mają naprawdę
trudne zadanie, by wybrać najlepsze redakcje.
O trudnych wyborach opowiedziała nam jedna z
jurorek konkursu: Po raz pierwszy występuję w roli
jurora i muszę przyznać, że bardzo trudno było mi
oceniać gazetki tworzone przez dzieci i młodzież o
różnej niepełnosprawności i różnym przedziale wiekowym. Dla każdej z tych osób co innego stanowi
trudność i tylko opiekunowie wiedzą ile wysiłku,
wyrzeczenia, serca i czasu poświęcają one na przygotowanie artykułów, rysunków i gazetek. Dlatego
podziwiam i gratuluję wszystkim: i dzieciom i ich
opiekunom, którzy podejmują ten trud, aby gazetki
powstawały. Pozdrawiam i życzę wszystkim, aby
nie zniechęcali się i nadal tworzyli te małe dzieła,
które powinny wszystkich unosić do góry.
Projekt wspófinansowany ze środków Miasta Rybnik
oraz ze środków Stowarzyszenia „Razem”
pozyskanych z 1% podatku
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* stałe dyżury do rozliczania kwot zebranych na podstawie porozumień 1%
W najbliższym czasie drogą pocztową otrzymają
Państwo informacje o kwocie środków zaksięgowanych na subkoncie założonym dla konkretnego
podopiecznego. W związku z powyższym informujemy, iż od dnia 29.10.2012 uruchamiamy specjalnie dla Państwa stałe dyżury w siedzibie naszego Stowarzyszenia oraz dyżury telefoniczne,
w celu dokonywania rozliczeń kwot zebranych na
indywidualnych „subkontach”. Dyżury prowadzone będą przez Główną Księgową Stowarzyszenia.
Wszelkie rozliczenia oraz informacje dotyczące
„subkont” udzielane będą jedynie w trakcie dyżurów. Dyżur w siedzibie Stowarzyszenia – dla celów
bezpośrednich spotkań – odbywać się będą
w każdy roboczy poniedziałek w godz. 15.0016.00 oraz w każdą roboczą środę w godz. 8.009.00, w Rybniku przy ul. Mikołowskiej 21. Dyżury
telefoniczne odbywać się będą natomiast w każdy
roboczy poniedziałek w godz. 14.00-15.00 oraz
w każdy roboczą środę w godz. 11.00-13.00 pod
numerem telefonu +48 501 503 129.
Jednocześnie informujemy Państwa, iż wszelkie
informacje dotyczące aktualnego stanu kwoty do

dyspozycji, pozostającej na „subkoncie 1%” udzielane będą:
- osobiście w siedzibie Stowarzyszenia (w trakcie
wyznaczonych dyżurów),
- w formie listownej na prośbę osoby podpisującej
porozumienie (na adres pocztowy podany w porozumieniu),
- telefonicznie (jedynie w trakcie dyżurów telefonicznych), po podaniu przez osobę podpisującą
porozumienie ustalonego hasła ustnego. Hasło
ustne zostanie dostarczone do konkretnych osób
drogą pocztową.
Informacje o stanie „subkonta 1%” nie będą udostępniane drogą elektroniczną.
Zgodnie z zapisami porozumienia, prosimy także
osoby/rodziców podopiecznych, których orzeczenia o niepełnosprawności utraciły ważność, o jak
najszybsze dostarczenie aktualnych orzeczeń.
Przypominamy także Państwu, iż opłacenie lub
zrefundowanie rachunków i faktur na towary lub
usługi wynikające z porozumień o „subkonta 1%”,
możliwe jest po spełnieniu wszystkich warunków
opisanych w porozumieniu i w załączniku nr 1 do
porozumienia.

* zapraszamy osoby chętne do zakładania subkont 1%
Co to jest subkonto? Jest to wydzielone konto na
którym zainteresowana osoba może gromadzić
środki na własne cele rehabilitacyjne z kwot
pochodzących z 1% podatku. Środki pieniężne,
które są zebrane na subkoncie pochodzą z 1%
podatku od osób, do których zwraca się dana
osoba: rodzina, przyjaciele, znajomi itd.

W razie wątpliwości lub w momencie, gdy chcą się
Państwo umówić na spotkanie, prosimy dzwonić
pod numer: 796 770 425. Prosimy przygotować
sobie wcześniej wszystkie pytania (mogą je Państwo zadać także za pomocą Internetu wysyłając
je pod adres: razemrybnik@gmail.com)

* odwiedź naszą stronę www, polub nas na Facebooku
Zapraszamy na nasz profil facebook’owy – najprościej bezpośrednio z naszej witryny internetowej:
www.stowarzyszenierazem.org.pl. Na stronie www jak i profilu facebook’owym znajdą Państwo aktualne dane nt. naszych działań, zaproszenia do projektów itp. Chętni mogą też zamówić newsletter
z naszych działań na skrzynkę e-mail (lewy, dolny róg naszej witrynie internetowej)

stowarzyszenie „razem”
| Zarząd Stowarzyszenia:
Krzysztof Chełstowski – prezes Zarządu, +48 530 770 425, krzysiekch@interia.pl
Joanna Tarnowska – wiceprezes Zarządu, +48 698 388 528, asiatarnowska@op.pl
Iwona Kapusta – skarbnik Zarządu, +48 604 433 806
Aleksandra Chełstowska – sekretarz Zarządu, +48 531 770 502
Lidia Maier – członek Zarządu, +48 604 650 988, lidia.maier@poczta.onet.pl
| Komisja Rewizyjna:
Renata Świerczek – przewodnicząca Komisji
Katarzyna Wardenga – sekretarz Komisji
Beata Górka – członek Komisji
Ewa Koper – członek Komisji
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