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Aktualnie za oknem coraz częściej szaro i zimno. Jesień. To więc najlepszy moment aby przypo-
mnieć sobie jak słoneczne i gorące lato mieliśmy w tym roku. I jak to lato razem z naszym stowarzy-
szeniem spędzało łącznie 70 dzieci oraz 40 wolontariuszy. Ale po kolei. W lipcu odbył się dwutygo-
dniowy turnus rehabilitacyjny na Kaszubach, w sierpniu natomiast również przed dwa tygodnie od-
bywały się półkolonie integracyjne. 

 

 

 

„RAZEM” LATEM  czyli  WAKACJE W „RAZEM”  

Witómë na Kaszëbsczi 

Turnus rehabilitacyjny 
to czas niezwykły dla 
dzieci i młodzieży  
z niepełnosprawnością 
oraz wolontariuszy, 
którzy decydują się, by 
dwa tygodnie waka-

cyjnego czasu poświęcić podopiecznym naszego 
stowarzyszenia. Dla każdego wolontariusza na 
pewno był to czas różniący się od codzienności. 

Dogoterapia i gra w podchody 

Na tegoroczny turnus rehabilitacyjny do Stawisk 
wyjechała prawie 40-stka niepełnosprawnych 
dzieci, nad którymi opiekę sprawowali wolonta-
riusze. Każdy miał pod opieką jedno lub dwójkę 
podopiecznych. Stawiska to malutka miejscowość 
na Kaszubach, w której można wypoczywać 
wśród lasów, nad jeziorem – w spokojnej, cichej 
okolicy. I mimo że życie w tej miejscowości wy-
dawałoby się beztroskie, nasi podopieczni mieli 
napięty grafik. Różnorodność oraz ilość zajęć 
sprawiały, że każdy znalazł coś dla siebie. 

Dzieci mogły wziąć udział w zajęciach dogoterapii, 
rehabilitacji prowadzonej przez naszych turnuso-
wych rehabilitantów, a także w zajęciach prowa-
dzonych różnymi metodami pracy, takimi jak: 
Dennison, arteterapia czy elementy Klanzy, Knill’a 
i Sherborne. Prócz codziennych zajęć nasi podo-

pieczni korzystali również z kajaków i rowerków 
wodnych, a także brali udział w dużej liczbie im-
prez. Już na początku wzięliśmy udział w ognisku  
i wspólnych śpiewach, graliśmy w podchody, od-
był się również dzień na opak, podczas którego 
wszystko na opak było dozwolone, chętni mogli 
również plażować w upalne dni. 

Sopockie molo i mini zoo  

Wydarzeniem, bez którego turnusu nie mogliby-
śmy zaliczyć do udanych, był bal przebierańców,  
a jego tematem – świat wodny. Mogliśmy podzi-
wiać piranie, ryby, złote rybki, syreny, ośmiornice, 
wodorosty. Co ważne, przebierali się nie tylko 
podopieczni, ale i wolontariusze. Nie zabrakło 
również króla i królowej balu. Podczas pobytu 
wyjechaliśmy również na dwie wycieczki. Pierw-
sza z nich to wyjazd nad morze do Sopotu, gdzie 
mieliśmy możliwość pospacerować po sopockim 
molo. Kolejną wycieczką było zwiedzenie kaszub-
skiego parku miniatur oraz mini zoo. Dla każdego 
wolontariusza te dwa tygodnie były pozytywnie 
wyczerpujące. Jest to czas różniący się od co-
dzienności, należy jednak pamiętać, że decydując 
się na wyjazd, jako wolontariusz nie wyjeżdżamy 
na typowe wakacje. Jest to ciężka praca, połączo-
na z odpowiedzialnością, ale i satysfakcją, jaką 
daje uśmiech naszego podopiecznego. Dzięki nim 
ładujemy energię na kolejny rok. 
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Wszystko jest możliwe 

Sami wolontariusze także wspierają się nawza-
jem, nie odmawiają pomocy również organizato-
rzy, bo przecież bywa ciężko.  Dla wolontariusza 
turnus jest prawdziwą lekcją życia pokazującą, że 
dzięki współpracy wszystko jest możliwe. 
Wolontariusze biorący udział w turnusie zostali, 
przed wyjazdem, przeszkoleni w związku z reali-

zacją projektu „Więcej z tego mam, niż z siebie 
dam” współfinansowanego ze środków miasta 
Rybnik oraz ze środków stowarzyszenia. 

 
Karolina Szojda - wolontariuszka  

Anna Jaszczuk - kierownik turnusu 

 
 

Więcej foto: www.stowarzyszenierazem.org.pl/gallery/view/69  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.stowarzyszenierazem.org.pl/gallery/view/69
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VI INTEGRACYJNE PÓŁKOLONIE LETNIE 
 
 
 

VI Integracyjne Półkolonie Letnie dla dzieci i mło-
dzieży Miasta Rybnik to czas, w którym uczniowie 
szkół masowych i specjalnych, bawiąc się, do-
świadczali nowych form integracji. Postawiliśmy 
bowiem na integrację w trakcie wypoczynku i re-
kreacji. Przygotowaliśmy dla uczestników atrak-
cyjny program. Można było uczestniczyć w zaję-
ciach jazdy konnej w Ośrodku Jeździeckim „Index” 
w Rybniku. Dzieci brały udział w  projekcji  filmów: 
„Smerfy 2” oraz „ Uniwersytet potworny” w 3D  
w Multikinie, a także w całodniowej wycieczce do 
Jura Parku w Krasiejowie, gdzie wszyscy przecie-
rali oczy ze zdumienia widząc bardzo ciekawy 
sposób prezentacji świata dinozaurów. 
Oprócz tych atrakcji 25 uczestników wypoczynku 
 
 

wzięło udział w zajęciach integracyjnych prowa-
dzonych metodą pedagogiki zabawy oraz w zaję-
ciach sportowych i plastycznych. W ramach półko-
lonii realizowany był projekt: „Żyję zdrowo i bez-
piecznie czyli narkotyki nie dla mnie” współfinan-
sowany przez Miasto Rybnik. Uczestnicy rozwijali 
umiejętności nawiązywania i utrzymywania pozy-
tywnych kontaktów z innymi, a także nabywali 
umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trud-
nych. Integracyjne półkolonie cieszą się dużym 
zainteresowaniem wśród rodziców, którzy wie-
dzą, że  w czasie zorganizowanego wypoczynku 
pozostawiają swoje dzieci pod dobrą, fachową 
opieką.  

Lidia Maier - kierownik półkolonii 
 

Więcej foto: www.stowarzyszenierazem.org.pl/gallery/view/70

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.stowarzyszenierazem.org.pl/gallery/view/70
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INTEGRACYJNY PIKNIK Z COCA – COLĄ 

Wiele radości zafundowali dzieciom pracownicy Coca-Coli organizując dla nich piknik integracyjny. 
Konkursy, zabawy i nagrody wywołały wiele uśmiechu na dziecięcych twarzach. 
 
W pikniku uczestniczyły dzieci pełno- i niepełno-
sprawne – podopieczni stowarzyszenia „Razem” 
wraz z rodzinami. Piknik integracyjny zorganizo-
wali pracownicy Coca – Coli w ramach wolontaria-
tu pracowniczego. Inicjatywa „Wolontariusz po 
radosnej stronie życia” służy zaangażowaniu pra-
cowników różnych firm we wspieranie swoją wie-
dzą, doświadczeniem i umiejętnościami wybra-
nych przedsięwzięć społecznych. Dzięki tej akcji, 
dzieci przyjemnie spędziły dzień, uczestnicząc  
w zabawach i konkursach, zorganizowanych przez 
Stowarzyszenie „Razem” we współpracy z ośrod-

kiem „Szansa” i wolontariuszami Coca – Coli. 
Podczas pikniku została otwarta sala do terapii 
senso – motorycznej, do której sprzęt ufundowała 
Coca-Cola. Wolontariusze  Coca – Coli zadbali  
o napoje, słodki poczęstunek, grillowane kiełbasy. 
Co ważne byli to pracownicy tejże firmy, którzy po 
własnej pracy zawodowej zechcieli poświecić swój 
czas i środki innym. 
Dla dzieci z niepełnosprawnością i ich rodzin, pik-
nik był miłą odskocznią od codziennych obowiąz-
ków. 

 

Joanna Tarnowska – koordynator Klubu Rodzica 
Więcej foto:  www.stowarzyszenierazem.org.pl/gallery/view/71  

 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.stowarzyszenierazem.org.pl/gallery/view/71
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PONAD GRANICAMI WALCZYMY Z BARIERAMI  
 

Dwudziestu czterech uczestników projektu już od ponad roku bierze udział  
w warsztatach zawodowych. Jego uczestnicy wzięli udział w stażach zawodo-

wych. Odbyły się wizyty studyjne w Niemczech. Partner z Essen odwiedził też 
kilkakrotnie Polskę. Aktualnie trwają prace nad wypracowaniem modelu akty-

wizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością.  Powstaje również Śląskie 
Forum Osób Zaangażowanych w Aktywizację Społeczno-Zawodową Osób  

z Niepełnosprawnością. 
 

Uczestnicy projektu biorą udział w zajęciach 
warsztatowych w sześciu tematycznych pracow-
niach: „Konserwator - złota rączka”, „Fast food”, 
„Moje życie to jest szycie”, „Performer czyli arty-
sta uliczny”, „Gadżet Room” i „Ogrodnik czyli 
aranżator krajobrazu”. W trakcie prawie 2000 go-
dzin uczą się umiejętności przydatnych w pracy 
zawodowej. Kilku z nich odbyło już staże zawo-
dowe u pracodawców, m.in. w restauracji KFC, 
sieci sklepów meblowych „Black-Red-White” czy 
myjni samochodowej. W efekcie jedna z uczestni-
czek otrzymała pracę na etacie. 
 Uczestnicy projektu objęci są także 600 godzi-
nami indywidualnego poradnictwa zawodowego. 

To wsparcie psychologa, doradcy zawodowego  
i pedagoga. Równolegle prowadzone jest wspar-
cie rodzin tj. 40 spotkań motywacyjnych dla ro-
dziców i opiekunów uczestników projektu oraz 12 
warsztatów wzrostu kompetencji dla nich. 
 

A na koniec zaproszenie dla pracodawców: może 
to właśnie ty przyjmiesz do pracy osobę z niepeł-
nosprawnością. Zobacz szczegółową prezentację 
umiejętności uczestników projektu pod adresem: 
www.ponadgranicami.org/prezentacja-uczestnikow-projektu .  

 
Krzysztof Chełstowski – koordynator na Rybnik  

Więcej foto: www.stowarzyszenierazem.org.pl/gallery/view/61 
Strona projektu: www.ponadgranicami.org 

 
 
 

  
  

 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 Ro-

dzin Osób Niepełnosprawnych z Rudy Śląskiej oraz niemiecką organizacją GSE Gesellschaft für Soziale Dienstleistungen z Essen 

 
 
 
 
 

http://www.ponadgranicami.org/prezentacja-uczestnikow-projektu
http://www.stowarzyszenierazem.org.pl/gallery/view/61
http://www.ponadgranicami.org/
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KIERUNEK PRACA 
 
 
 

„Masz orzeczoną niepełnosprawność? KIERUNEK PRACA  
to nowy projekt właśnie dla Ciebie. Przeszkolimy Cię zgod-

nie z twoimi potrzebami i zainteresowaniami zawodowymi. Za 
udział w szkoleniach otrzymasz dodatkowo stypendium szkolenio-
we. Opłacimy za Ciebie: materiały niezbędne w szkoleniu, dojazd na 
zajęcia. Czas spędzisz w miłym towarzystwie, przeszkoli Cię profe-

sjonalna kadra. W trakcie projektu stale możesz liczyć na wsparcie asystenta zatrudnienia, osobi-
stego trenera, psychologa, prawnika itp. Przysługiwać ci będzie „pakiet pracownika” czyli zakupi-
my dla ciebie usługi lub towary niezbędne do podjęcia pracy (np. dofinansowanie do sprzętu, usługi 
kosmetyczne, pomoc wizażystki itp.) Następnie możesz udać się na płatny staż (i wcale nie stracisz 
z tego powodu innych przysługujących ci świadczeń typu: renta itp.). A po stażu czeka Cię szansa 
na stałe zatrudnienie.”  

 
 

Początkiem maja 2013 
roku razem ze Stowarzy-
szeniem MOST rozpoczę-
liśmy realizację partner-
skiego projektu: „Kieru-
nek praca”, którego ce-
lem jest wzrost kwalifika-
cji zawodowych, zdobycie 
doświadczenia zawodo-

wego oraz wsparcie w podjęciu zatrudnienia  
45 osób z niepełnosprawnością z Rybnika, Kato-
wic, Siemianowic Śląskich i okolic. Projekt potrwa 
do czerwca 2015 roku. W projekcie bierze udział 
45 osób z niepełnosprawnością, nieaktywnych 
zawodowo lub bezrobotnych (15 osób z Rybnika, 
15 z Katowic oraz 15 z Siemianowic Śląskich). 
Uczestnicy i uczestniczki projektu zostali już obję-
ci kompleksowym programem wsparcia – przeszli 
badania indywidualnego potencjału i wsparcia 
doradcy zawodowego. Niedługo rozpoczną udział 

w kursach zawodowych, które przygotują ich do 
podjęcia zatrudnienia zgodnie z zaplanowaną 
ścieżką rozwoju zawodowego. Projekt przewiduje 
także zdobycie doświadczenia zawodowego po-
przez odbywanie półrocznych płatnych staży za-
wodowych przez 30 uczestników projektu. Każdy 
z 45 uczestników projektu objęty zostanie wspar-
ciem trenera pracy, który będzie pomagał znaleźć 
zatrudnienie dla uczestników projektu.  Projekt 
swoim wsparciem obejmie także najbliższych dla 
osób niepełnosprawnych (rodzice, małżonkowie 
itp.) poprzez indywidualne poradnictwo prawne  
i psychologiczne, a 12 najbardziej aktywnych ro-
dziców, dzieci bądź małżonków 
uczestników projektu będzie 
mogło wziąć udział w sprofi-
lowanych kursach zawodo-
wych oraz w kursie przed-
siębiorczości. 

 

Sonia Rzeczkowska – koordynator projektu 
Aleksandra Chełstowska – asystent koordynatora  

 
 
Projekt: „Kierunek praca” realizowany jest przez Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych „MOST” z Katowice , Stowarzyszenie 

na rzecz wspomagania osób z niepełnosprawnością i ich otoczenia „Razem” z Rybnika,  Firmę KALICH z Rybnika, Miasto Siemianowice Ślą-
skie/Powiatowy Urząd Pracy w Siemianowicach Śląskich oraz Stowarzyszenie Wspierania Działań Twórczych „UNIKAT” z Katowic 
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„WIĘCEJ Z TEGO MAM NIŻ SAM Z SIEBIE DAM” 
  

„Wiedząc jak ważną postacią dla naszej młodzieży jest mądry, rozsądny wolontariusz, mamy na-
dzieję, że uda nam się wspomóc go w pełnieniu tak ważnej misji, jaką jest stanie się partnerem  
i przyjacielem w jednym, podczas wakacyjnego odpoczynku”.  
 
„Więcej z tego mam, niż sam z siebie dam” to pro-
jekt szkoleniowy zorganizowany przez nasze 
Stowarzyszenie, a dofinansowany przez Miasto 
Rybnik. Skierowany był do wolontariuszy sprawu-
jących opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi 
podczas turnusu rehabilitacyjnego w ośrodku 
Stawiska na Kaszubach, gdzie od lat jeżdżą wo-
lontariusze ze swoimi podopiecznymi. Tam pełnią 
nad nimi stałą, całodobową opiekę, co stanowi 
niemałe wyzwanie dla każdego młodego człowie-
ka. Naszym zadaniem było więc wspomóc wolon-
tariuszy w opiece nad osobami niepełnospraw-
nymi, w czym  niewątpliwie pomagają wspólne 
spotkania i warsztaty. Dzięki otrzymanej dotacji 
odbyły się szkolenia mające na celu jak najlepsze 
przygotowanie wolontariuszy do pełnienia tak 
ważnej roli jaką jest opieka nad osobą niepełno-

sprawną intelektualnie i fizycznie. Wolontariusze 
poprzez udział w warsztatach poszerzyli zakres 
wiedzy i praktycznych umiejętności przydatnych 
w obcowaniu z drugą, zależną od nich osobą. Na 
szkoleniach poznali ograniczenia świata osób nie-
pełnosprawnych, uczyli się jak z nimi pracować, 
poznali elementy takich metod jak: Knill, Denni-
son, Sherborne, pedagogika zabawy „Klanza” czy 
arteterapia. Poznane metody miały na celu 
uświadomienie wolontariuszom sposobów 
wspomagania rozwoju i stymulacji intelektualnej, 
oraz pobudzić wyobraźnię wolontariusza do twór-
czego spędzania czasu wolnego ze swoim podo-
piecznym podczas turnusu. 
 

 Ewa Dudczak, Ewelina Jagieło  
– instruktorki warsztatowe 

Więcej foto: www.stowarzyszenierazem.org.pl/gallery/view/63  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.stowarzyszenierazem.org.pl/gallery/view/63
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Spotkania Klubu Rodzica przyciągają coraz więcej rodziców, a także osób z niepełnosprawnością. 
Ich tematyka jest różnorodna: od warsztatów wykonywania ozdób świątecznych, przez spotkanie 
z brafitterką do wycieczki w Jura Parku. Oto krótkie relacje ze spotkań. 

 

 

 

KLUB RODZICA

KWIECIEŃ 2013 
Kolejne warsztaty świąteczne za nami. Tym ra-
zem Klub Rodzica - w składzie mamy i dzieci, pod 
wodzą Doroty Magiery przygotowywały dekora-
cje ze świeżych kwiatów. W ruch poszły też kora, 
mchy, gałęzie, wielkanocne kurczaki i jajka. 
 Zabawy i śmiechu było wiele, tak, jak i sprzątania 
po intensywnej pracy. Klubowicze wychodzili z 
pięknymi stroikami, które na wielkanocnym stole 
pięknie porozkwitały. Jedyne czego zabrakło, to 
jak zwykle, czasu na babskie rozmowy. 
 
CZERWIEC 2013 
W sobotę, 8 czerwca odbyły się warsztaty prowa-
dzone przez brafitterkę, Ewą Pogodzińską. Obec-
ne panie przeżyły niemałe zaskoczenie, gdy mie-
rzone przez specjalistkę dobierającą biustonosze, 
dowiedziały się, jakie mają rozmiary. I było to miłe 
zaskoczenie. Poza poznaniem prawidłowych roz-
miarów, panie dowiedziały się, jak prawidłowo 
zakładać biustonosze, jaki krój wybierać. To było 
bardzo sympatyczne i pouczające spotkanie.  Ze 
zrozumiałych względów, bez zdjęć. 

SIERPIEŃ 2013 
Klub Rodzica przeniósł się do prehistorycznej kra-
iny gadów. W sierpniu rodzice wraz ze swoimi 
pociechami wybrali się na jednodniową wycieczkę 

do Krasiejowa, gdzie znajduje się park dinozau-
rów. Ogromne dinozaury i prawdziwe szczątki 

tych gadów zrobiły wrażenie na dzieciach i rodzi-
cach. Przejażdżka Tunelem Czasu i wizyta w Oce-
anarium w wymiarze 4D wywołały niezwykłe 
emocje, a karuzele i place zabaw, tak spodobały 
się najmłodszym, że godzinę wyjazdu z Jura Parku 
uczestnicy przesuwali dwukrotnie. Jura Park, to 
miejsce, w które z przyjemnością Klub Rodzica 
odwiedziłby ponownie! 
 
PAŹDZIERNIK 2013 
Jesienne, pochmurne popołudnie, to dobry mo-
ment, by wyjść z domu i spotkać się  
w przyjaznym gronie znajomych. Z tej okazji sko-
rzystali rodzice, którzy 18 października przybyli na 
kolejne spotkanie Klubu Rodzica. Spotkanie odby-

ło się w nastrojowym Barze 
Wegetariańskim Masala, 
gdzie przy gorącej herbacie 
rodzice mieli okazję na roz-

mowy i dzielenie się swoimi doświadczeniami 
związanymi z wychowywaniem dziecka z niepeł-
nosprawnością. 

 
Joanna Tarnowska –  

koordynatorka Klubu Rodzica 
Więcej foto: www.stowarzyszenierazem.org.pl/gallery/view/65 

 
 

http://www.stowarzyszenierazem.org.pl/gallery/view/65
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COMENIUS REGIO 
 
 
 

Od 6 do 9 października 2013 trwała wizyta gości z niemieckiego Dorsten – nauczycieli, przedstawi-
cieli urzędu i organizacji pozarządowej. Wizyta odbyła się w ramach projektu Comenius Regio, 
współfinansowanego przez Unię Europejską. Ze strony polskiej w projekcie uczestniczą rybnicki 
Urząd Miasta, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy oraz nasze Stowarzyszenie „Razem”. 
 

- Celem projektu jest min. wymiana doświadczeń  
w zakresie edukacji w systemie polskim i niemiec-
kim, szczególnie w odniesieniu do dzieci niepełno-
sprawnych, poszerzenie oferty edukacyjnej jaką 
możemy zaoferować dzieciom z niepełnosprawno-
ścią - tłumaczy Justyna Pieczka, nauczycielka 
SOSW, odpowiedzialna za realizację projektu. 
Temat projektu – „Nauczyciele pełni pomysłów – 
motywowanie i aktywizowanie uczniów ze specjal-
nymi potrzebami edukacyjnymi” – pomoże na wy-
mianę między nauczycielami, sposobów i metod, na 
jak najlepsze motywowanie do działania dzieci  
z niepełnosprawnością. 
Goście z Dorsten zapoznali się z działalnością 
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawcze-
go. Tam mieli możliwość sprawdzenia, jak w Pol-
sce wygląda edukacja dzieci ze specjalnymi po-
trzebami. Spotkali się również z wiceprezydent 
Rybnika, Joanną Kryszczyszyn oraz członkami 
stowarzyszenia „Razem”, które w Rybniku zajmu-
je się wsparciem osób niepełnosprawnych. 

Jak wygląda edukacja w Polsce widziana oczami 
gościa z Niemiec, zapytaliśmy Margarete Kan-
nengieBer, dyrektorkę szkoły specjalnej w Dor-
sten: 
- Jest dużo spraw podobnych, problemy nauczycieli 
są podobne. W waszej szkole specjalnej widać, że 
nauczyciele robią wszystko, by uczniowie czuli się 
ważni, widać dobry kontakt między nauczycielami  
a uczniami. Widzimy, że polscy nauczyciele są bar-
dzo zaangażowani w zajęcia pozaszkolne, próbują 
rozwijać dzieci. Budują dobrą atmosferę, a to jest 
baza, by tworzyć dobre rzeczy. 
Projekt Comenius Regio potrwa 2 lata, do lipca 
2015 roku, w tym czasie odbędą się jeszcze min. 
szkolenia dla nauczycieli oraz kolejne wizyty i re-
wizyty polskich i niemieckich nauczycieli, urzędni-
ków i członków organizacji pozarządowej. 

 

Joanna Tarnowska 
Więcej foto: www.stowarzyszenierazem.org.pl/gallery/view/72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 

,Partnerzy: Stadt Dorsten, Dorstener Arbeit von Ketteler Schule,  
Urząd Miasta w Rybniku, Stowarzyszenie RAZEM, SOS-W w Rybniku 

http://www.stowarzyszenierazem.org.pl/gallery/view/72


 

    
strona  11

 

 „RAZEM” DLA PRZEDSZKOLAKÓW 
CZYLI TERAPIA SENSORYCZNA W PRZEDZKOLU NR 49 

 

Stowarzyszenie nasze za prawie 25 tysięcy złotych wyposażyło salę do terapii sensorycznej  
w Przedszkolu nr 49 w Rybniku. Już od listopada przedszkolaki mają szansę na dodatkową terapię, 
którą również dla nich zorganizujemy. 

 

„Integracja sensoryczna jest procesem, który or-
ganizuje informacje płynące do mózgu z różnych 
zmysłów: wzroku, słuchu, węchu, dotyku, równo-
wagi. To właśnie dzięki temu procesowi nasze 
napięcie mięśniowe jest prawidłowe, potrafimy 
skoordynować ruchy, nauczyć się nowych dyscy-
plin sportowych, a będąc w głośnym miejscu sku-
pić się na przykład na pisaniu, a nie zatykaniu 
uszu, by odciąć się od hałasu. 
U dziecka wszystkie zmysły kształtują się w już 
okresie płodowym. Ilość odbieranych wrażeń 
zmysłowych wzrasta gwałtownie wraz z chwilą 
narodzenia, a rozwój procesów integracji senso-
rycznej najintensywniej przebiega u dziecka w 
wieku przedszkolnym. Dzieci z zaburzeniami tych 

procesów mogą mieć na przykład problemy  
z uczeniem się, relacjami z rówieśnikami, wyko-
nywaniem precyzyjnych ruchów, czy utrzyma-
niem równowagi.  
Terapia integracji sensorycznej ma na celu nau-
czenie dziecka  adekwatnego reagowania na 
bodźce dopływające do niego zarówno ze świata 
zewnętrznego jak i z ciała. Dzięki odpowied-
nio  dobranym ćwiczeniom  dziecko może popra-
wić sprawność motoryczną, koordynację ruchów, 
uwagę i koncentrację czy samoświadomość,  
a także funkcjonowanie społeczne i emocjonal-
ne.” 
 

Źródło: www.centrum-terapii.pl
  

  
 
 

 
 
 
 

w skrócie 
 

* stałe dyżury do rozliczania kwot zebranych na podstawie porozumień 1% 
 

Informujemy, iż od dnia 01.10.2013 zmienione zosta-
ją  stałe dyżury w siedzibie naszego Stowarzyszenia 
oraz dyżury telefoniczne, w celu dokonywania rozli-
czeń kwot zebranych na indywidualnych „subkontach 
1%". Dyżury prowadzone będą przez Główną Księgo-
wą Stowarzyszenia - panią Marię Kuśka. Wszelkie roz-
liczenia oraz informacje dotyczące „subkont 1%" 
udzielane będą jedynie w trakcie dyżurów.  Dyżur w 
siedzibie Stowarzyszenia – dla celów bezpośrednich 

spotkań - odbywać się będą w każdy roboczy ponie-
działek w godz. 15.00-16.00 oraz w każdy roboczy wto-
rek 8.30-9.30  w Rybniku przy ul. Mikołowskiej 21. Dy-
żury telefoniczne odbywać się będą natomiast w każdy 
roboczy poniedziałek w godz. 8.30-10.30 oraz w każdy 
roboczy  wtorek w godz. 9.30-11.30  pod numerem 
telefonu +48 501 503 129. Więcej szczegółów:  
stowarzyszenierazem.org.pl/artykul/30_ksigowa  

http://www.stowarzyszenierazem.org.pl/artykul/30_ksigowa
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* zniżki dla członków stowarzyszenia na terapie w ośrodku „Szansa” 
 

 

 

W ramach działań po za projektowych istnieje możliwość skorzystania 
w Ośrodku „Szansa” w Rybniku z odpłatnej terapii – dla członków 
Stowarzyszenia ze specjalnymi zniżkami. Wystarczy o fakcie bycia 

członkiem Stowarzyszenia poinformować personel Ośrodka przed wykupieniem danej usługi.  

 
 

Kontakt z „Szansą”: ul. Lelewela 5, Rybnik, tel. 503 936 029, www.szansa-rybnik.pl 
 Rodzaj terapii Cena bez zniżki Cena ze zniżką 

1 Terapia Integracji sensorycznej                                        70,00 zł 50,00 zł 

2 Rehabilitacja ruchowa NDT-Bobath                                 50,00 zł 40,00 zł 

3 Terapia w kombinezonach DUNAG                                  60,00 zł 50,00 zł 

4 Terapia wzroku                                                                     60,00 zł 50,00 zł 

5 Terapia logopedyczna- neurologopeda                            60,00 zł 50,00 zł 

6 Wczesne wspomaganie rozwoju                                        60,00 zł 50,00 zł 

7 Terapia W. Sherborne                                                          60,00 zł 50,00 zł 

TERAPIE ZE ZNIŻKAMI OBOWIĄZUJĄ W OKRESIE OD 1.10.2013 DO 31.12.2013 
 

* jak zapisać się do się do „Razem”? 
 
 

1. Zobacz co robimy stowarzyszenierazem.org.pl  i poznaj 
nasz statut stowarzyszenierazem.org.pl/artykul/21_statut 

2. Pobierz i wypełnij deklarację członkowską - dostęp-
ną w naszym biurze: Mikołowska 21, Rybnik i na:  
stowarzyszeniera-
zem.org.pl/dokumenty/Deklaracja_przystapienia_do_Stowarzyszenia.pdf 
3. Opłać składkę członkowską (48zł/rok) za pomocą 
przelewu stowarzyszenierazem.org.pl/artykul/5_kontakt lub 
gotówką w trakcie dyżuru księgowej stowarzyszeniera-

zem.org.pl/artykul/30_ksigowa 
4. Umów się na spotkanie: przekazanie dokumentacji 
oraz zapoznanie się z naszą ofertą: 

Krzysztof Chełstowski – prezes Zarządu – bieżące 
projekty realizowane przez Stowarzyszenie  
+48 530 770 425, Joanna Tarnowska – wiceprezes 
Zarządu – Klub Rodzica, wsparcie rodziców dzieci z 
niepełnosprawnością, kontakt z mediami 
+48 698 388 528, Lidia Maier – członek Zarządu – 
podpisywanie porozumień 1%, półkolonie letnie  
+48 796 770 425,  Anna Jaszczuk – członek Stowarzy-
szenia – turnus rehabilitacyjny +48 502 393 981, Maria 
Kuśka – księgowa Stowarzyszenia – rozliczenia 1%, 
przyjmowanie dokumentacji oraz wpłat +48 501-503-
129.

 

* 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 zainteresowany: rodzina, przyjaciele, 

znajomi itd. W razie wątpliwości lub gdy chcą się Pań-
stwo umówić na spotkanie, prosimy dzwonić pod nu-
mer: 796 770 425. Prosimy przygotować sobie wcze-
śniej wszystkie pytania (mogą je Państwo zadać także 
za pomocą Internetu wysyłając pod adres:  razemryb-
nik@gmail.com)  

 

* odwiedź naszą stronę www, polub nas na Facebooku 

 

Zapraszamy na nasz profil facebook’owy – najprościej bezpośrednio z naszej witryny internetowej: stowarzysze-
nierazem.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 witryny internetowej) 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

| 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, +48 796 770 425, lidia.maier@poczta.onet.pl                                  

| Biuletyn współtworzyli: 
Krzysztof Chełstowski, Anna Jaszczuk, Joanna Tarnowska 

| Fotografie: 
Agata Klepek, Krzysztof Chełstowski, Anna Jaszczuk, Joanna Tarnowska, Aleksandra  

Bugla, Jacek Stacha, Małgorzata Lazar, Robert Kazaniecki, Lidia Maier, wolontariusze „Razem” 
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http://www.stowarzyszenierazem.org.pl/artykul/21_statut
http://www.stowarzyszenierazem.org.pl/dokumenty/Deklaracja_przystapienia_do_Stowarzyszenia.pdf
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