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OD REDAKCJI

Drodzy Czytelnicy,
głównym tematem czerwcowego wydania „Społeczeństwa
dla Wszystkich” jest Dzień Godności Osoby z Niepełnospraw−
nością Intelektualną obchodzony przez Stowarzyszenie już od
16 lat. Nie tylko 5 maja, w Europejski Dzień Walki z Dyskry−
minacją Osób Niepełnosprawnych, ale przez cały miesiąc Koła
terenowe PSOUU organizują szereg ciekawych wydarzeń, które
pozwalają lokalnym społecznościom włączyć się w sprawy Sto−
warzyszenia, poznać bliżej świat osób z niepełnosprawnością
i uświadomić sobie bariery, które nie pozwalają im prowadzić
normalnego, pełnego życia.
W numerze znajdziecie Państwo także relację z innego
ważnego wydarzenia − konferencji związanej ze Światowym Dniem
Zespołu Downa, która odbyła się w marcu w siedzibie Organi−
zacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. Zachęcamy do
zapoznania się ze sprawozdaniem z obrad i wycieczki po tym
pięknym mieście autorstwa polskich delegatów na konferencję:
Marcina Malca z Warszawy i jego ojca Andrzeja Malca.
Otwierający bieżącą edycję kwartalnika artykuł porusza
temat wczesnej interwencji. O tym, jak istotne w opiece nad
dziećmi z niepełnosprawnością i ich rodzinami jest komplek−
sowe i wielodyscyplinarne podejście piszą w obszernym arty−
kule Dorota Szumbarska i Iwona Janiak z Ośrodka Wczesnej
Interwencji Zarządu Głównego PSOUU.
Wiedząc jak ważną rolę w życiu i integracji społecznej osób
z niepełnosprawnością odgrywa praca, wracamy do kwestii
aktywizacji zawodowej. W tym wydaniu prezentujemy dzia−
łalność Centrum DZWONI w Głogowie, dzięki któremu osoby
z niepełnosprawnością intelektualną z tego terenu pracują lub
odbywają staże zawodowe w wielu firmach i instytucjach
publicznych powiatów głogowskiego i polkowickiego.
Obecny w każdym numerze „Społeczeństwa dla Wszystkich”
temat twórczości artystycznej osób z niepełnosprawnością inte−
lektualną tym razem ujęliśmy w nietypowy sposób, bo w posta−
ci wywiadu udzielonego specjalnie dla naszych Czytelników
przez członków fińskiej punkrockowej grupy Pertti Kurikan
Nimipäivät. Muzycy szybko podbili serca fanów i zostali przez
fińskich telewidzów nominowani do reprezentowania Finlandii
podczas finału 60. Konkursu Piosenki Eurowizji w Wiedniu, a tuż
przed wyjazdem na konkurs zdołali znaleźć chwilę na podzie−
lenie się z nami swoją receptą na sukces w branży muzycznej
i w życiu.
Zapraszamy do przeczytania tekstu o kulisach przygotowań
do pokazów mody ekologicznej, które odbyły się w Łodzi.
Dowiecie się Państwo z niego, jak uczestnicy Warsztatów Tera−
pii Zajęciowej Koła PSOUU w Aleksandrowie Łódzkim wzięli
w swoje ręce stare gazety, puste plastikowe butelki i inne nie−
potrzebne drobiazgi i wyczarowali z nich kreacje godne okla−
sków na wybiegach uznanych projektantów mody.
Osobom korzystającym z artykułów w tekście łatwym do
czytania i zrozumienia polecamy artykuły Wiolety Rabiej, Toma−
sza Czuchrowskiego i Mateusza Sałkowskiego oraz wiersze autor−
stwa Elżbiety Siwińskiej.
W środku numeru znajduje się jak zwykle wkładka w tekście
łatwym do czytania, w której kontynuujemy wspólną zabawę
z zadaniami, zagadkami i krzyżówkami. Zagadkowy Redak−
tor ogłasza też zwycięzców konkursu z poprzedniego numeru
oraz proponuje kolejne zadanie!
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Współpraca
w wielodyscyplinarnym zespole
Ośrodek Wczesnej Interwencji w Warszawie był pierwszą placówką w Polsce
i jedną z nielicznych na świecie, w której wprowadzono kompleksową,
wielospecjalistyczną opiekę nad małym, zagrożonym niepełnosprawnością
dzieckiem i jego rodziną. Jeżeli za datę powstania Ośrodka przyjmiemy
rok 1978, chociaż praca nad jego koncepcją zaczęła się znacznie wcześniej,
to realizowany w OWI model wczesnej interwencji ma już 37 lat, a więc został
wypracowany w wyniku wielu lat doświadczeń. W powstaniu modelu brało
udział wielu profesjonalistów, zarówno teoretyków jak i praktyków, ale wdrożenie go spoczywało na osobach zajmujących się na co dzień diagnozą,
rehabilitacją i terapią.
Należy też podkreślić, że dużą rolę w powstaniu Ośrodka odegrali rodzice, których
dzieci w tamtych latach pilnie potrzebowały placówki, gdzie mogłyby uzyskać diagnozę
i fachowe wsparcie. Rodzice oczekiwali dla siebie i dla swoich dzieci podmiotowego trakto−
wania, empatii oraz pomocy na różnych etapach rozwojowych dzieci. W związku z tym
pojawiła się potrzeba utworzenia Ośrodka, a w nim − wielodyscyplinarnego zespołu.
Na wzór pierwszej placówki powstały Ośrodki Wczesnej Interwencji w całej Polsce a ich
rola w regionach, w których działają jest nie do przecenienia.
Od niemal 40 lat kompleksowa pomoc udzielana jest dzieciom, których rozwój przebie−
ga nieprawidłowo. Są to dzieci małe, zagrożone niepełnosprawnością, jak i dzieci starsze,
u których została już ona stwierdzona. Wśród pacjentów OWI znajdują się dzieci:
● obciążone ryzykiem nieprawidłowości rozwojowych, będących konsekwencją przed−
wczesnego porodu,
● z wieloczynnikowym uszkodzeniem lub wadami ośrodkowego układu nerwowego, taki−
mi jak m.in. encefalopatia, padaczka, przepuklina oponowo−mózgowa i przepuklina
oponowo−rdzeniowa, polineuropatie,
● z chorobami metabolicznymi, charakteryzującymi się w obrazie klinicznym złożonym
upośledzeniem funkcji psychoruchowych, np. choroba syropu klonowego,
● z uszkodzeniami materiału genetycznego, pozwalającymi na klasyfikacje w zespoły
genetyczne (np. Zespół Downa, Zespół Williamsa, Zespół Angelmana) lub mutacjami
chromosomowymi i genomowymi bez określenia konkretnego zespołu,
● z dysfunkcją narządu ruchu pochodzenia neurologicznego (m.in. mózgowe porażenie
dziecięce, dystrofie mięśniowe, miopatie),
● z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenie),
● z dysfunkcją narządów zmysłów i aparatu artykulacyjnego (m.in. zaburzenia SI1, dys−
fazja2/afazja3 dziecięca, SLI4),
● ze spektrum autyzmu (autyzm dziecięcy, Zespół Retta, Zespół Aspergera),
● ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, wrodzonymi lub nabytymi.
Nieprawidłowy, zaburzony rozwój może dotyczyć jednego z obszarów funkcjonowania:
ruchowego, poznawczego, społeczno−emocjonalnego lub też mogą się one wzajemnie
przenikać. Przyczyn może być wiele, ale niezależnie od źródła problemów w Ośrodku stawia−
na jest diagnoza i ustalane dalsze postępowanie, mające na celu poprawę stanu dziecka
i wykorzystanie jego potencjału rozwojowego. Każde dziecko jest wyjątkowe i dla jednego
osiągnięciem może być nauczenie się chwytania przedmiotu, dla innego poprawa kontak−
tu lub pójście do szkoły integracyjnej.
1
2
3
4
5
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Realizacja tych celów i planów pomocy
jest możliwa tylko przy współudziale
rodziców. Wymaga przekazania im aktual−
nej informacji na temat diagnozy, rokowań
odnośnie leczenia, proponowanych metod
terapeutycznych oraz akceptacji w przy−
padku ich zastosowania. Należy wziąć
pod uwagę, że diagnoza stwarza na ogół
bardzo trudną dla rodziców sytuację psy−
chologiczną, związaną ze stresem opisywa−
nym w literaturze przez wielu autorów5.
Stan emocjonalny rodziców ma więc bezpo−
średni wpływ na funkcjonowanie dziecka.
Ponadto, rodzice rozwijają różne strategie
radzenia sobie z trudną sytuacją wycho−
wywania i rehabilitacji dziecka zagrożo−
nego niepełnosprawnością. Strategie te mogą
wspomagać bądź hamować proces tera−
peutyczny, a niedostosowanie wymagań
do sytuacji wpływa niekorzystnie na roz−
wój emocjonalny dziecka. Bez współpracy
z rodzicami nie ma więc możliwości udzie−
lenia dziecku skutecznej pomocy.
Istnieje wiele prac opisujących funkcjo−
nujący obecnie w Ośrodku model wczesnej
interwencji6. Tym, co stanowi o wartości
i skuteczności modelu jest wielodyscypli−
narność zespołu, a więc zatrudnianie takich
profesjonalistów z zakresu medycyny, psy−
chologii, rehabilitacji, logopedii i edukacji,
aby można było zdiagnozować dziecko, okre−
ślić jego „mocne strony” i trudności oraz
stworzyć i wdrożyć indywidualny, kom−
pleksowy plan terapii, obejmujący oddzia−
ływaniami całą rodzinę. Diagnoza jest co
jakiś czas ponawiana a ewaluacja dokony−
wana podczas terapii i kolejnych wielospe−
cjalistycznych konsultacji.
W OWI członkami wielodyscyplinarne−
go zespołu są doświadczeni lekarze
różnych specjalności: rehabilitacji medycz−
nej, neurolodzy, pediatrzy, psychiatrzy
oraz logopedzi, fizjoterapeuci, psycholo−
dzy i pedagodzy.

Zaburzenia SI – zaburzenia integracji sensorycznej, czyli nieprawidłowego przetwarzania bodźców zmysłowych.
Dysfazja dziecięca – (ekspresyjna/percepcyjna) znacznie opóźniony rozwój ekspresji lub percepcji mowy w stosunku do normy wiekowej.
Afazja dziecięca – brak rozwoju mowy.
SLI − z ang. Specific Language Impairment − specyficzne zaburzenia językowe, trudności w używaniu języka najprawdopodobniej mające uwarunkowanie genetyczne i neurobiologiczne.
Kościelska M., Oblicza upośledzenia, Warszawa, PWN, 1995.
Kastory−Bronowska M., Pakuła Z., Model opieki nad dziećmi z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego w wieku od 0 do 7 roku życia w Ośrodku Wczesnej Interwencji Polskiego Stowarzyszenia
na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowo−Szkoleniowej, Warszawa, 4 listopada 2004; Kastory−Bronowska M., Wczesna interwencja
– interdyscyplinarność działań wobec dziecka i rodziny, Rewalidacja 1(31)/2012, Warszawa, Kompendium, 2012.
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Rolą lekarza rehabilitacji i lekarza neurologa jest ocena dojrzałości odruchowej, anali−
za rozkładu napięcia mięśniowego, diagnostyka uszkodzeń obwodowego i ośrodkowego
układu nerwowego. Psychiatra diagnozuje i leczy zaburzenia psychiczne. Lekarze
wszystkich specjalności interpretują badania otrzymane od rodziców lub kierują na nie−
zbędne badania diagnostyczne i przedstawiają wyniki tych badań zespołowi (np. EEG,
TK i RMI mózgu, badania genetyczne, metaboliczne, badania słuchu i wzroku), wyjaśnia−
ją działania i możliwe skutki uboczne przyjmowanych przez dziecko leków.
Logopeda (większość logopedów ma specjalizację z zakresu neurologopedii) stawia
diagnozę logopedyczną dotyczącą rozwoju mowy czynnej oraz zdolności dziecka do komu−
nikacji z otoczeniem. Ocenia zakres zdolności ekspresyjnych i percepcyjnych małego
pacjenta oraz − w przypadku, jeśli dziecko nie rozwija mowy − dokonuje wyboru najlepszej
jego zdaniem metody komunikacji alternatywnej. Logopeda udziela rodzicom dziecka
oraz całemu zespołowi Ośrodka wskazówek dotyczących najwłaściwszych sposobów
prowadzenia terapii oraz stymulacji komunikacji werbalnej.
Fizjoterapeuta ocenia rozwój małej i dużej motoryki, koordynacji ruchowej, wzroko−
wo−ruchowej, sprawności manualnej oraz planowania ruchu i obustronnej koordynacji.
W zależności od stanu dziecka ustala pozycje do karmienia i zabawy, zwraca uwagę na
korekcję i utrzymanie prawidłowej postawy ciała.

Terapia logopedyczna
− neurologopeda Magdalena Wojewo

Terapia metodą SI
− fizjoterapeuta Paweł Boratowski

Koordynatorem w procesie diagnostyczno−terapeutycznym jest psycholog, który pełni
rolę osoby integrującej działania wszystkich członków zespołu. Tworzy diagnozę funkcjo−
nalną, w której nie może zabraknąć oceny nawiązywania kontaktu przez dziecko, radzenia
sobie z emocjami i gotowości do współpracy, relacji z rodzicami i rówieśnikami, poziomu
rozwoju funkcji poznawczych, ale także aktywności zabawowej. Interpretuje zachowania
dziecka, również te, które nie są ogólnie akceptowane i pomaga zespołowi niwelować
negatywne skutki trudnych zachowań. Współpracuje z rodzicami starając się wzmocnić
ich kompetencje rodzicielskie, jak również − w niektórych przypadkach − urealnić ich
oczekiwania wobec dziecka. Stara się też wspólnie z rodzicami rozwiązywać pojawiające
się problemy, a w uzasadnionych przypadkach kieruje do psychoterapeuty rodzinnego.
Ośrodek Wczesnej Interwencji poza kompleksową diagnozą, oferuje terapię realizowa−
ną według zaleceń konsultantów. Pion terapeutyczny tworzą: logopeda, fizjoterapeuta,
psycholog i pedagog. Terapeuci pracują nad rozwojem funkcji poznawczych, społecznych
i emocjonalnych pacjenta. Praca na rzecz dziecka i jego rodziny obejmuje szereg oddziały−
wań nie tylko na terenie Ośrodka, lecz także w żłobkach, przedszkolach, szkołach, porad−
niach psychologiczno−pedagogicznych, kontakty z opieką społeczną czy w niektórych
przypadkach z pogotowiami opiekuńczymi, domami dziecka i z ośrodkami adopcyjnymi.
Opisane powyżej działania wobec dziecka i jego rodziny stosowane przez wielospecja−
listyczny zespół wymagają nie tylko sprawnej koordynacji, ale także zorganizowania
czasu i miejsca dla wzajemnego przekazywania sobie informacji i ustaleń co do procesu

diagnostycznego oraz dalszego postępo−
wania terapeutycznego. Taką rolę pełnią
cykliczne zebrania konsultantów i tera−
peutów, na których spotykają się wszyscy
członkowie zespołu. Przekazują sobie
obserwacje, wspólnie omawiają niepoko−
jące zachowania pacjentów oraz poszuku−
ją przyczyn i możliwości ich modyfikacji.
Szczególnie trudne przypadki kwalifiko−
wane są do superwizji, która często odbywa
się z wykorzystaniem nagrań wideo, co
umożliwia bardziej celowe ustalenie dalsze−
go postępowania wobec dziecka i jego rodzi−
ny oraz pozwala na opracowanie alterna−
tywnych rozwiązań.
Należy mieć świadomość, że w obec−
nych czasach trudno jest zapewnić usługi
na najwyższym poziomie bez znacznych
nakładów finansowych. Utrzymanie wielo−
dyscyplinarnego zespołu wiąże się z dużymi
kosztami. Praktyka pracy Ośrodka poka−
zuje, że jest to możliwe, pomimo trudności
ze zdobywaniem odpowiednich środków
i braku odpowiednich, międzyresortowych
standardów.
Poniżej przedstawiamy niektóre ziden−
tyfikowane trudności w działaniu zespołu
wielodyscyplinarnego, występujące w prze−
szłości w OWI oraz sposoby ich rozwiązy−
wania.
■ Zakłócenia w przepływie informacji
między specjalistami różnych grup
zawodowych, dotyczących strategii
terapeutycznych.
Rozwiązanie:
Organizowanie zebrań zespołów pod
kierunkiem konsultanta, których celem
jest ujednolicenie działań rehabilitacyjnych
wobec konkretnego pacjenta, np. wprowa−
dzenie na zajęciach logopedycznych, fizjo−
terapeutycznych i psychopedagogicznych
wybranej metody komunikacji alternatyw−
nej lub stosowania metody żetonowej u dziec−
ka ze słabą motywacją. Zgodnie z ustale−
niami z początkowej fazy terapii do moni−
torowania postępów dziecka używa się
Inwentarzy Oceny Poziomu Funkcjonowa−
nia dziecka z wyszczególnionymi sferami,
diagnozowanymi przez logopedę, fizjotera−
peutę i psychopedagoga. Podczas zebrań
zespołów inwentarze są poddawane ana−
lizie a wyniki służą opracowaniu celów na
kolejne etapy terapii.
■ Trudności organizacyjne w pracy
Ośrodka.
Rozwiązanie:
Cotygodniowe spotkania kadry kierow−
niczej i koordynatorów oddziału dziennego,
poradni autyzmu i poradni logopedycznej
w celu opracowania optymalnych rozwiązań 
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 bieżących problemów placówki i weryfikowania skuteczności dotychczasowego planu
organizacyjnego. Podczas spotkań całego zespołu są przekazywane wcześniejsze ustale−
nia, dyskutowane są pomysły dotyczące wprowadzenia innowacji do pracy terapeutycz−
nej, a także poddawane są analizie propozycje takich inicjatyw, jak nowe grupy tera−
peutyczne czy koncepcje zajęć indywidualnych odpowiadających złożonym problemom
niepełnosprawności uczestników terapii.

Umożliwia to wprowadzenie w terapię
indywidualną aspektu społecznego. Dzieci
mają możliwość rozwijania kompetencji
społeczno−komunikacyjnych w relacjach
rówieśniczych. Obecność w sali terapeu−
tycznej dzieci o podobnym poziomie funk−
cjonowania umożliwia zorganizowanie
zajęć odpowiadających wszystkim uczest−
nikom sesji terapeutycznej.
Istnieją także określone trudności w pracy
z rodzicami i opiekunami dzieci. Polegają
one głównie na problemach związanych z:
● egzekwowaniem zaleceń terapeutycz−

Hydroterapia − fizjoterapeuta Marta Bąk

■ Różny poziom wiedzy i doświadczenia pracowników, związany z naturalną
rotacją (zmiana miejsca zamieszkania, ciąża, urlopy macierzyńskie i wychowawcze),
a w związku z tym konieczność zatrudniania nowych specjalistów.
Rozwiązanie:
Kursy, cykliczne szkolenia wewnętrzne, podczas których członkowie zespołu dzielą się
swoją wiedzą i doświadczeniem dotyczącym stosowania nowatorskich metod terapeu−
tycznych a także specyfiki funkcjonowania osób z zespołami genetycznymi czy rzadkimi
chorobami. Szkolenia ułatwiają pracę, ujednolicają poziom wiedzy i pozwalają pracownikom
na poznanie nowych metod i form terapii. Szkolenia wewnętrzne cieszą się zaintereso−
waniem pracowników, stanowią impuls do dyskusji, zapobiegają też znużeniu i wypale−
niu zawodowemu czyniąc pracę bardziej efektywną.
■ Trudności lokalowe − mała liczba gabinetów terapeutycznych ograniczająca
prowadzanie indywidualnych sesji terapeutycznych.
Rozwiązanie:
Uwzględnienie ograniczeń lokalowych przy opracowywaniu grafików – dwóch tera−
peutów może pracować w jednej sali z dziećmi o podobnym poziomie funkcjonowania.

nych do realizacji w warunkach domo−
wych. Niekonsekwencja i brak ciągłości
oddziaływań zakłóca proces i utrud−
nia osiąganie zamierzonych celów.
● brakiem gotowości opiekunów do posze−
rzania wiedzy z zakresu specyfiki
funkcjonowania dziecka o specjalnych
potrzebach edukacyjnych w ramach
oferowanych przez OWI szkoleń. Brak
zainteresowania i/lub konsekwencji
w uczestniczeniu w grupach wsparcia.
● korzystaniem z różnych, alternatywnych
źródeł pomocy, nierzadko sprzecznych
z programem opracowanym w placów−
ce. Tego typu działania skutkują prze−
ciążeniem dziecka i znacznym opóźnie−
niem efektów oddziaływań terapeutycz−
nych. W skrajnych przypadkach docho−
dzi do znacznego regresu w rozwoju.
Tak pokrótce przedstawia się obecnie
funkcjonujący w Ośrodku model wczesnej
interwencji. W miarę upływu lat nastąpi−
ły w nim zmiany związane z finansowa−
niem placówki, ale mimo tego udało nam
się utrzymać kompleksowość. Nie zmieniła
się jednak filozofia i podejście do dzieci
i ich rodzin. Dbamy o kontynuację i utrzy−
manie standardów Ośrodka wypracowa−
nych latami przez tworzący go zespół i nawet
jeśli zmieniają się pracujący tu ludzie, to
idea i misja pozostają te same. ■

Bibliografia:
Kastory−Bronowska M., Pakuła Z. (2004) Model opieki

nad dziećmi z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego
w wieku od 0 do 7 roku życia w Ośrodku Wczesnej
Interwencji Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym, materiały z Międzynaro−
dowej Konferencji Naukowo−Szkoleniowej, Warszawa,
4 listopada 2004.
Kastory−Bronowska M. (2012) Wczesna interwencja
– interdyscyplinarność działań wobec dziecka i rodziny,
Rewalidacja 1(31)/2012, Warszawa, Kompendium.

Terapia ręki − pedagog specjalny Anna Gromaszek
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NASZE STOWARZYSZENIE
Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną został ustanowiony przez Polskie Stowarzyszenie na
Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w 1999 roku. Formalnie jest to 5 maja, ponieważ właśnie tego dnia w całej
Europie obchodzimy Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych, ale ze względu na liczbę Kół terenowych PSOUU i zaangażowanie innych organizacji i instytucji przyjmuje się, że uroczystości związane z obchodami
Dnia Godności trwają cały maj.

Dzień Godności
Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną
W tym roku już po raz 17 kolorowe pochody, koncerty, kiermasze i pikniki organizowa−
ne w całej Polsce pokazały jak wielką i różnorodną grupę stanowią osoby z niepełnospraw−
nością intelektualną, na jak wiele je stać i ile jeszcze mogłyby osiągnąć, gdyby nie rozmaite
bariery (edukacyjne, zawodowe, komunikacyjne, prawne itp.), które utrudniają lub unie−
możliwiają im prowadzenie normalnego życia.

Dobre Miasto
Mianem pozytywnego
zamieszania określił Krzysz−
tof Asztemborski, komen−
dant dobromiejskiej policji,
wydarzenie, które w piątko−
wy ranek 29 maja zwróciło
uwagę wielu mieszkańców
Dobrego Miasta. „Takie
imprezy lubimy zabez−
pieczać” – podkreślił pan
komendant. Równość, god−
ność, szacunek − te trzy
słowa znalazły się na jednym z transparentów niesionych przez uczestników Marszu
Godności, który po raz kolejny przeszedł ulicami Dobrego Miasta. Rano spod siedziby
Urzędu Miejskiego wyruszył kolorowy i bardzo głośny pochód zorganizowany przez Koło
PSOUU w Dobrym Mieście. Uczestnicy marszu, którego rytm wybijali bębniarze z zespołu
muzycznego Warsztatu Terapii Zajęciowej „Bandadana” przeszli pod siedzibę Stowarzy−
szenia, po drodze skandując hasła umieszczone na transparentach. W przemarszu wzięły
udział zarówno przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich,
jak też grupy osób z niepełnosprawnością z całego powiatu. W zamanifestowanie idei godności
włączyli się również rodzice osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz przedstawi−
ciele władz samorządowych z burmistrzem Dobrego Miasta Stanisławem Trzaskowskim na
czele. Po zakończeniu Marszu Godności osoby z niepełnosprawnością wzięły udział w zawo−
dach sportowych zorganizowanych w ramach XI Dnia Integracji.

Koło
Dzień Godności Osoby z Niepełnospraw−
nością Intelektualną zorganizowany przez
Koło PSOUU w Kole zgodnie z wieloletnią
już tradycja rozpoczął się uroczystym pocho−
dem, w którym wspólnie przeszli wychowan−
kowie OREW, uczestnicy WTZ, uczniowie
klas integracyjnych kolskich szkół, wycho−
wankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno
−Wychowawczego oraz uczestnicy Środo−
wiskowego Domu Samopomocy. Jak zawsze
towarzyszyły im władze miasta, powiatu,
rodzice, opiekunowie, przyjaciele i wolonta−
riusze z Liceum Ogólnokształcącego w Kole.

Jelenia Góra
Koło PSOUU w Jeleniej
Górze z okazji Dnia Godności
Osoby z Niepełnosprawnością
Intelektualną zorganizowało
festyn, który odbył się na terenie
ogrodu WTZ. W przygotowania
do obchodów aktywnie włączy−
li się uczestnicy WTZ, którzy
w ramach zajęć przygotowali
baner, chorągiewki z hasłami
tematycznymi i plakat, którymi
udekorowano ogród. Każdy uczestnik festynu otrzymał też okazjonalny kotylion z hasłem.
Nad hasłami pracowali uczestnicy Klubu Dyskusyjnego WTZ, zaś kotyliony wykonała
pracownia introligatorska. Mamy przygotowały wypieki. Nie zawiedli sponsorzy, którzy
zapewnili kiełbaski na grilla, pieczywo i napoje. Kupiono również nowy sprzęt grający,
który zadowolił najbardziej wybrednych zwolenników zabawy. Wszyscy doskonale się bawili.
Były też chwile refleksji i zastanawiania się nad przyszłością osób z niepełnosprawnością
intelektualną i jej zabezpieczeniem.

Jak co roku kolorowy i głośny pochód
wyruszył spod budynku OREW i WTZ,
a przewodziła mu Miejska Orkiestra Dęta
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kole. Pod−
czas przejścia ulicami miasta nad bezpie−
czeństwem uczestników czuwała policja.
Pochód zakończył się w Parku Miejskim
im. St. Moniuszki, gdzie kontynuowano
uroczystości festynu „Dzikie Rodeo”.
Dla wszystkich uczestników przygotowa−
no bogatą ofertę programową. Podczas pik−
niku integracyjnego goście korzystali z licz−
nych atrakcji związanych z tematyką Dzi−
kiego Zachodu i nie tylko. Było malowanie
twarzy, skręcanie balonów, zabawy z las−
sem, rzucanie do celu. Ku uciesze naj−
młodszych animatorzy w strojach Indian 
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 i kowbojów przeprowadzali liczne zabawy i konkursy ze słodkimi nagrodami.

Szczególnym
zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży cieszyła się postać kowboja na szczudłach,
który pokazał wszystkim kreatywny sposób skręcania balonów.

Mońki
W Ośrodku Rehabilitacyjno−Edukacyjno−Wychowawczym w Downarach uroczysta
impreza integracyjna z okazji Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną
zorganizowana została przez członków Koła PSOUU w Mońkach oraz pracowników i rodzi−
ców wychowanków OREW w Downarach.
Pierwszym punktem programu był występ uczniów Szkoły Podstawowej w Downarach,
którzy przedstawili montaż słowno−muzyczny pt. „Wszystkie dzieci nasze są”. Po nich
wystąpili wychowankowie OREW z kilkoma piosenkami. W uroczystości kilkakrotnie
brał udział zespół „Mikroklimat“ z Goniądza, który przedstawił układ baletowy do muzyki
A.Vivaldiego „Tańczący skrzypek”, układ do muzyki Lou Bega „Sweet cola”, taniec nowo−
czesny „Da da”, taniec „Afro” oraz pokaz Zumby.
Uczennice Szkoły Muzycznej w Goniądzu zaprezentowały 10 utworów na skrzypce i for−
tepian. Ciekawym punktem programu był pokaz aerobiku w wykonaniu dziewcząt
z Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu. Następnie
ogłoszono wyniki konkursu plastycznego pt. „Niepełnosprawni − szczęśliwi wśród nas”.
Ważnym wydarzeniem tego dnia było wręczenie „Daru Serca” przyjaciołom, sponsorom
i ludziom dobrej woli za działalność na rzecz Koła. Nagrodzeni otrzymali przygotowane przez
uczniów Oddziału Edukacyjno−Terapeutycznego OREW czerwone serca.
Na zakończenie odbył się pokaz baniek mydlanych, w którym aktywnie uczestniczyły
wszystkie dzieci. Po zrobieniu wspólnego zdjęcia uczestnicy Dnia Godności chętnie sko−
rzystali z przygotowanego poczęstunku.

Staszów
Z okazji Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Zarząd Koła PSOUU
w Staszowie zorganizował barwny przemarsz ulicami miasta, w którym uczestniczyły
osoby z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodziny, pracownicy OREW, mieszkańcy
Staszowa, sympatycy Stowarzyszenia, przedstawiciele władz samorządowych, przedszko−
laki, uczniowie, dyrektorzy, nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów z tere−
nu powiatu staszowskiego. Uczestnicy przemarszu strojami w kolorze czerwonym i barwny−
mi dodatkami zaakcentowali swoją jedność z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.

Przemarsz zakończyła uroczysta Msza Św. w staszowskim kościele pod wezwaniem
Ducha Świętego odprawiona przez ks. Szczepana Janasa. Ten dzień był również dniem
otwartym w OREW w Staszowie połączonym z wystawą prac plastycznych osób z niepełno−
sprawnością intelektualną.

Tarnobrzeg
W tym roku w Tarnobrzegu po raz 15 obchodzono Dzień Godności Osoby z Niepełno−
prawnością Intelektualną. W obchodach uczestniczyło około 700 osób z Tarnobrzega,
innych miast Polski, a nawet z zagranicy (z Francji, Ukrainy i Anglii). W pochodzie nie
zabrakło władz tarnobrzeskiego samorządu, parlamentarzystów, księży, lekarzy, uczniów
i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, studentów, wolontariuszy oraz
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przedstawicieli Policji i Straży Pożarnej.
Po przemarszu na Plac Bartosza Głowackie−
go, gdzie złożono kwiaty, dalszy ciąg impre−
zy odbył się w Tarnobrzeskim Domu Kul−
tury. Po powitaniu gości odtańczono polo−
neza, następnie wystąpili wychowankowie
OREW, uczestnicy WTZ, uczniowie gim−
nazjum i goście honorowi z Ukrainy − zespół
tańca współczesnego „MIRAŻ“ z Pałacu
Kultury w Łucku.

Tomaszów Lubelski
Tomaszowskie uroczystości z okazji
Dnia Godności Osoby z Niepełnospraw−
nością Intelektualną rozpoczęły się Mszą
Świętą w intencji Stowarzyszenia, jego
wychowanków oraz darczyńców. Potem
barwny pochód, liczący około 1500 osób
z balonami i kolorowymi kwiatami ruszył
główną ulicą miasta. Do marszu grała
Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożar−
nej pod batutą kapelmistrza Bogdana
Pałczyńskiego.

Przemarsz zakończył się pod tomaszow−
skim Domem Kultury, gdzie w ramach
kontynuacji obchodów oodbył się koncert
zespołów osób z niepełnosprawnością,
a następnie poczęstunek i dyskoteka. Zorga−
nizowano także spotkanie i dyskusję przed−
stawicieli władz z organizacjami zajmu−
jącymi się działalnością na rzecz osób z nie−
pełnosprawnościami, podczas której wymie−
niono doświadczenia związane z tworzeniem
systemu wsparcia osób z niepełnospraw−
nością intelektualną.
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Wołomin
Wołomińskie obchody Dnia Godności
Osoby z Niepełnosprawnością Intelektu−
alną były w tym roku połączone z jubile−
uszem 20−lecia powstania Koła PSOUU
w Wołominie. Impreza odbyła się w Parku
im. Bohdana Wodiczki i była objęta honoro−
wym patronatem Rzecznika Praw Dziec−
ka pana Marka Michalaka, Burmistrza
Wołomina pani Elżbiety Radwan oraz
Starosty Wołomińskiego pana Kazimierza
Rakowskiego.

Co roku w maju Polskie Stowarzyszenie na Rzecz
Osób z Upośledzeniem Umysłowym obchodzi Dzień
Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną.
Z okazji Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością
Intelektualną w całej Polsce odbywały się różne ciekawe
wydarzenia.
W Dobrym Mieście odbył się bardzo kolorowy
pochód. Był tam zespół, który grał na bębnach,
uczniowie wielu szkół, osoby z niepełnosprawnością
z rodzinami i przyjaciółmi, urzędnicy miejscy
i burmistrz. Po pochodzie odbyły się zawody sportowe
dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.
W Jeleniej Górze zorganizowano festyn z muzyką
grillem i ciastami upieczonymi przez mamy.

Po wielu ciepłych i życzliwych sło−
wach, złożeniu gratulacji na ręce Dyrek−
tora OREW zarówno ze strony Rzecznika
Praw Dziecka, jak i władz samorządo−
wych obchody hucznie otworzył Zespół
Muzyczny „Margo”. Na scenie pojawiła się
także niespodzianka, zespół „Muzyczni
Czarodzieje”, w skład którego wchodzą
uczestnicy i terapeuci Środowiskowego
Domu Samopomocy przy ul. Suwalskiej
11 w Warszawie.
Imprezie towarzyszyło mnóstwo
dodatkowych atrakcji − wata cukrowa,
stoisko plastyczne, stoisko do malowania
twarzy, stoisko ze zdrową żywnością oraz
stoisko pielęgniarskie, na którym można
było zmierzyć poziom cukru, wartość
ciśnienia tętniczego oraz otrzymać poradę
pielęgniarską.

W Kole odbył się pochód, który prowadziła orkiestra
dęta Ochotniczej Straży Pożarnej. Potem był festyn
miejski z wieloma atrakcjami, które zorganizowali
animatorzy przebrani za Indian i kowbojów.
W Mońkach zorganizowano występy artystyczne.
Był koncert muzyczny, pokazy tańca i aerobiku.
Impreza zakończyła się pokazem baniek mydlanych
i poczęstunkiem.
W Staszowie odbył się przemarsz ulicami miasta,
uroczysta Msza Święta i wystawa prac plastycznych,
których autorami były osoby z niepełnosprawnością
intelektualną.
W Tarnobrzegu również był duży pochód, a potem
występy artystyczne w domu kultury, podczas których
wystąpił zespół taneczny z Ukrainy.
W Tomaszowie Lubelskim był kolorowy marsz
prowadzony przez strażacką orkiestrę dętą. Potem był
poczęstunek w domu kultury i dyskoteka.

W trakcie trwania imprezy dzieci miały
możliwość spotkania się z Myszką Miki
i szczudlarzem oraz wykonania wspólne−
go zdjęcia. Wszyscy bawili się znakomicie
i z uśmiechami na twarzy oraz w cudow−
nym nastroju wrócili do domów. ■

W Wołominie obchody Dnia Godności były połączone
z jubileuszem założenia Koła PSOUU w Wołominie.
Z tej okazji odbył się koncert i festyn z wieloma
atrakcjami dla dorosłych i dzieci.
SPOŁECZEŃSTWO dla WSZYSTKICH
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Aleksandra Lewandowska
Terapeuta zajęciowy w WTZ Koła PSOUU w Aleksandrowie Łódzkim

Rafał Iwański
Terapeuta zajęciowy w WTZ Koła PSOUU w Aleksandrowie Łódzkim

Warsztatowe Pokazy Mody Eko to imprezy, które odbywają się co roku w październiku w Bałuckim Ośrodku
Kultury „Lutnia”. Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Aleksandrowie Łódzkim biorą udział w tym cyklicznym wydarzeniu od kilku lat, a ich
prace są często nagradzane. Pokaz Mody Ekologicznej obejmuje trzy kategorie konkursowe. W 2014 roku były to:
De-Koratornia, Idealna pani domu i Kaja w ogrodzie.

Moda rozkwita ponownie
Na początku był szkic…
Pierwszym etapem naszych przygotowań, a zarazem pierwszym krokiem w tworzeniu
strojów była burza mózgów w pracowni techniczno−gospodarczej, moderowana przez
terapeutę zajęciowego Rafała Iwańskiego. Napływały pomysły, a z nich powstawały
kolejne szkice. Z około 30 projektów wybraliśmy trzy, zdaniem uczestników najlepsze.

Od pomysłu do działania…
Liście, gazety, plastikowe butelki, bibuła, serwetki, krepina, nici, papier pakowy,
trawy, tektura, kasztany, książka telefoniczna, linijki, centymetry, kleje, zszywki, szpilki
i nożyczki, manekiny − wszystko okazało się przydatne. Oczywiście najważniejsze pozosta−
wały wyśmienity humor, dobre chęci i dużo rąk do ciężkiej pracy. Nasz WTZ stanął na
wysokości zadania!

Poprawki, przymiarki – od motyla od poczwarki…
Nad całym projektem pracowaliśmy ponad dwa miesiące. Stworzyliśmy trzy wyjątkowe
kreacje:
1. „De−Koratornia” – strój ekologiczny „Darija Power (zdjęcie poniżej). Nasza deko−
ratorka to kobieta barwna, pełna pomysłów na siebie i otaczający ją świat. Jej inspi−
racją jest ekologia. Każdy element stroju przypomina, jak ważna pozostaje ochrona
środowiska. Darija Power ubrana jest w serwetkową suknię oraz bolerko z gazeto−
wych ślimaków. Głowę zdobi nowoczesny kapelusz stworzony ze stronic książki
telefonicznej. Jej atrybutem jest torba bez dna wykonana z papierowej wikliny. W tor−
bie mieszczą się wszelkie niezbędne drobiazgi.

2. „Kaja w ogrodzie” – strój ekologiczny „Joanna Power“ (zdjęcie Joanny Adamiak
zamieściliśmy na okładce „Społeczeństwa dla Wszystkich” Nr 1/2015). Joanna to
idealna ogrodniczka: każda roślina jest dla niej skarbem. Jej ciepło, wdzięk i harmonia,
w jakiej pozostaje z naturą, sprzyjają rozkwitaniu piękna w ogrodzie. Strój wykonano
z przyjaznych środowisku surowców ekologicznych. Joanna nie rozstaje się z koszem
z papierowej wikliny wypełnionym kwiatami. Ogrodniczka promienieje siłą i czarem
przyrody.
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3. „Idealna pani domu” – strój ekologicz−
ny „Katie Power” (zdjęcie poniżej).
Ten strój zainspirowały siła, zaradność
i pewność siebie w każdej sytuacji.
Idealna pani domu jest przygotowana
na wszystko. W fartuchu czy bez musi
bronić swoich praw, dbać o ład i porządek.
Katie Power z super „kury domowej”
w mgnieniu oka potrafi przemienić się
w self–adwokatkę, która w białych ręka−
wiczkach dąży do wytyczonych celów.
Strój w całości wykonano z papieru
− począwszy od najmniejszych rurek,
a skończywszy na koronkach i falbanach.
Jak mówi sama Katie: „od szczegółu
do ogółu!”.

W kategorii De−koratornia Daria Izy−
dorczyk zajęła 3 miejsce. Katarzyna
Luźniakowska otrzymała wyróżnienie za
Idealną panią domu. ■
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NASZE STOWARZYSZENIE

Gromadzenie materiałów

Tworzenie strojów

Autorką zdjęć z pokazu mody jest
Aleksandra Lewandowska
− instruktor terapii zajęciowej (pracownia poligra−
ficzno−informatyczna).

Co roku jesienią w Bałuckim Ośrodku Kultury „Lutnia”
jest pokaz mody ekologicznej.
Ekologiczna moda to ubrania wykonane z materiałów,
które nie szkodzą środowisku naturalnemu.
Czasem ekologiczne ubrania robi się z rzeczy, które
inaczej zostałyby wyrzucone: plastikowych butelek lub
gazet.
Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej
z Aleksandrowa Łódzkiego sami wymyślili i zrobili
ekologiczne ubrania.
Zrobili je z liści, gazet, plastikowych butelek,
serwetek, nici, papieru, trawy, kasztanów i stron
książki telefonicznej.
Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej zrobili
trzy ubrania ekologiczne.
Pierwsze ubranie to ubranie dekoratorki.
Dekoratorka zajmuje się upiększaniem mieszkań,
biur i sklepów.
Dekoratorka ma sukienkę zrobioną z serwetek,
mały sweterek z gazet i kapelusz zrobiony z książki
telefonicznej.
Drugie ubranie to ubranie ogrodniczki.
Ogrodniczka kocha rośliny i zajmuje się całym
ogrodem.
Ogrodniczka ma papierowy koszyk pełen kwiatów.
Trzecie ubranie to ubranie pani domu.
Pani domu zajmuje się domem: gotuje, sprząta, robi
zakupy.
Pani domu jest bardzo silna i pewna siebie, jak trzeba
potrafi załatwiać ważne sprawy.
Pani domu ma fartuch i białe rękawiczki zrobione
z papieru.
Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej
z Aleksandrowa Łódzkiego pokazali publiczności
zrobione przez siebie ubrania ekologiczne.
Niektórzy z nich dostali nagrody za zrobienie takich
ładnych ubrań.
SPOŁECZEŃSTWO dla WSZYSTKICH
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DLA PROFESJONALISTÓW

Piotr Sochalski
Instruktor Warsztatu Terapii Zajęciowej Zarządu Głównego PSOUU

Koleżanki i Koledzy instruktorz y !
Na sąsiednich stronach i w poprzednim numerze znaleźli Państwo
strony z zadaniami, które początkowo wymyśliłem dla uczestników
Warsztatów Terapii Zajęciowej. Ale przecież mogą z nich korzy−
stać też inni: uczestnicy ŚDS z terapeutami albo indywidualnie
czy czytelnicy „SdW” ze swoimi rodzicami lub dziećmi. W zamyśle
miały być ciekawe, o różnym stopniu trudności, kolorowe, przyciąga−
jące wzrok. Nie mam pewności, czy to się udało, pewnie mogłoby
być lepiej.
Ćwiczenia mają łączyć przyjemne z pożytecznym. Po pierwsze
ich celem jest aktywizacja procesów poznawczych. Spostrze−
gawczość, skojarzenia, pamięć czy utrzymanie uwagi to ważne
elementy naszego codziennego funkcjonowania.
Po drugie ma to być relaks, forma zajęcia czasu, zabawa.
Niektórym dająca możliwość samodzielnego działania, a innym
współdziałania w rozwiązującej grupie. Może to dla kogoś stać
się formą przełamania w uczestniczeniu we wspólnych zajęciach,
a dla kogoś innego sposobem wyróżnienia się. Dać wewnętrzne
zadowolenie z pokazania, a może odkrycia własnych możliwości,
ale też zwrócenia na nie uwagi przez instruktora. A właśnie spo−
łeczna gratyfikacja, czyli pochwała (bądź nawet samo skupienie
uwagi na konkretnej osobie) jest rodzajem ważnego wzmocnienia,
pobudzającego, zachęcającego do działania.
Niektóre ćwiczenia mogą stać się punktem wyjścia albo tylko
pretekstem do podjęcia rozmowy na temat, który jest przedmio−
tem ćwiczenia. W trakcie wspólnych działań często rodzi się potrze−
ba powiedzenia czegoś, pochwalenia się jakimś zdarzeniem, sytu−
acją, opowiedzenia o niej, co z kolei daje szansę na postawienie

pytań, bądź przekazanie swojej własnej historii. Może to więc być
zarówno sposób wchodzenia w relacje między samymi uczestnika−
mi, jak i uczestnikami i instruktorami, ale też sposób na naukę pro−
wadzenia rozmowy, np. nie tylko mówienia, ale i słuchania, nie
przerywania sobie itd.
Na bazie niektórych ćwiczeń można zainicjować również inne
działania np. włączenie komputera, uruchomienie przeglądarki
internetowej, wyszukanie hasła z zadania, czyli ćwiczenia umiejęt−
ności obsługi komputera. Taka wspólna i co ważne nieobowiąz−
kowa aktywność ma też jeszcze i ten walor, że zbliża ludzi, daje
możliwość obserwacji zachowań i lepszego poznania.
To tyle jeśli chodzi o sam, niezbyt przecież oryginalny pomysł
i dostrzegane przeze mnie możliwości, jakie daje. Ale nawet naj−
lepszy pomysł, jeśli nie znajdzie wsparcia w ludzkich chęciach
i działaniu, nie ma szans. Dlatego proszę Państwa o zaintereso−
wanie nim, przetworzenie go według własnego wyczucia, zaadap−
towanie do możliwości uczestników i spróbowanie wcielenia w życie.
Oczywiście zainteresowanie uczestników warsztatów ćwiczeniami,
pokazanie ich im i wspólne rozwiązywanie będzie wymagać Państwa
cierpliwego zaangażowania, więc i o nie proszę.
To może być zabawa jeden na jeden – instruktor z warsztatowi−
czem, albo rozwiązywanie grupowe np. krzyżówki, którą można
przerysować na papier zawieszany na tablicy typu flipchart i odga−
dywać hasła na zasadzie „Kto ma pomysł, co to jest?”. Z doświadcze−
nia wiem, że zawsze znajdują się chętni na takie spędzanie wol−
nych od codziennych zajęć w pracowniach chwil. ■

Rozwiązanie konkursu z poprzedniego numeru:

„Co można robić w wolnym czasie?“
Zwycięzcy: Piotr Barwicki, Mariusz Jagacki
i Czarek Pacler z Otwocka
Wybrane pomysły:
1. Wychodzenie na spacer z psem
2. Jeżdżenie na rowerze
3. Tańczenie
4. Strzelanie z pistoletu kulkami do tarczy
5. Słuchanie Disco Polo
6. Rysowanie portretu aktorki lub aktora

Nagroda: Kubki

Pozdrawiam: Ryszarda Haznara z Korczyny,
Annę Domańską z Warszawy i Michała Borzyszkowskiego z Gdańska
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TEKST ŁATWY DO CZYTANIA

Zagadkowe strony
Hej, hej! Przed Państwem nowe zadania.
Życzę dobrej zabawy przy rozwiązywaniu!
1. Odgadnij hasła i wpisz je do krzyżówki.
1. Domowe zwierzę.
2. Ostatni miesiąc roku.
3. Zabawa z tańcem i w przebraniu.
4. Ciastko.
5. Do zamiatania podłogi.
6. Leci z kranu.
7. W niej się kąpiemy.
8. Kwiaty.
9. Letnia przerwa w szkole.

SPOŁECZEŃSTWO dla WSZYSTKICH
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2. Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania.
Kasia i Tomek jadą dziś na urlop. Chcą spędzić dwa tygodnie nad morzem.
Jadą do Sopotu. To małe, ale ładne miasto. Jest w nim długie molo.
Kasia i Tomek będą się opalać i pływać w morzu. Przed wyjazdem muszą się
spakować. Ubrania włożą do torby. Wychodząc zamkną drzwi.
Pytania:
1. Kto jedzie na urlop?
2. Dokąd jadą Kasia i Tomek?
3. Na ile tygodni wyjeżdżają?
4. Co znajduje się w Sopocie?
5. Co Kasia i Tomek będą robić na wakacjach?
Dodatkowo − temat do rozmowy: Co zabieramy ze sobą na wakacje?

3. Porównaj twarze.
Znajdź sześć różnic.

autor: John Oldale/commons.wikimedia.org
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4. Wpisz cyfry w kratki.
Oblicz wynik.

3

1

5

5. Które zdjęcie nie pasuje do pozostałych?
A dlaczego?

autor: Mike Baird/commons.wikimedia.org

autor : OscarV055/commons.wikimedia.org

autor: HiSa Hiller, Schweiz /commons.wikimedia.org

autor: Quartl /commons.wikimedia.org

autor: J.M.Garg /commons.wikimedia.org
SPOŁECZEŃSTWO dla WSZYSTKICH
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6. Narysuj linię wewnątrz węża nie odrywając ręki.

UWAGA KONKURS:
„DOBRA MUZYKA DO SŁUCHANIA“
1. Pomyśl proszę, jakich zespołów lub piosenkarzy słuchasz.
2. Napisz nazwiska tych piosenkarzy lub zespołów.
3. Swoje propozycje włóż do koperty, zaadresuj i wyślij do mnie.
Listę ulubionych wykonawców zamieszczę w jednym z kolejnych numerów.
Autor wybranej pracy otrzyma pocztą nagrodę !
Zagadkowy Redaktor: Piotr Sochalski
Warsztat Terapii Zajęciowej Zarządu Głównego PSOUU w Warszawie

Rozwiązanie do krzyżówki:
1. PIES, 2. GRUDZIEŃ, 3. BAL, 4. PĄCZEK, 5. MIOTŁA, 6. WODA, 7. WANNA,
8. TULIPANY, 9. WAKACJE.
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Tomasz Czuchrowski

Mateusz Sałkowski

Zwiedzamy
Polskę – Podlasie

Wymarzone
praktyki

Byłem na wycieczce w Parku Krajobrazowym
Puszczy Knyszyńskiej i w Biebrzańskim Parku
Narodowym. Zwiedzanie zaczęliśmy od Muzeum
Ikon w Supraślu. Zobaczyliśmy tam piękne ikony,
czyli święte obrazy malowane na drewnie,
a także ubrane w srebro, czyli w koszulkach.
Najstarsze ikony były z XVI wieku, ale najwięcej
ikon było z XVIII wieku. Najbardziej podobała
mi się ikona Matki Boskiej z Dzieciątkiem
w złotej koszulce. W Centrum Informacji
Turystycznej Grażyna kupiła podlaskie przyprawy,
białowieski pieprz ziołowy i trawkę żubrówkę.
Z Supraśla pojechaliśmy do Twierdzy Osowiec.
Rosjanie zbudowali ją w najwęższym miejscu
biebrzańskich bagien. Są to ruiny fortów
zbudowanych z cegieł, betonu i ziemi. Dookoła
jest głęboka fosa pełna wody. Byłem w środku
i zwiedziłem muzeum Twierdzy. Wartownicy
sprawdzali nasze dowody osobiste. Kupiłem
sobie za 10 złotych blaszanego orzełka.
Stamtąd pojechaliśmy w głąb doliny Biebrzy.
Kiedy dalej nie można było jechać, poszliśmy
daleko w las na piechotę. Mijając ogromne
bagna i rozlewiska doszliśmy do dużej polany
i tam czekał na nas Król Biebrzy − Krzysztof. Na
polanie stał szałas, wiaty i ławy z desek.
Wysoko było także gniazdo bocianie, a w nim
klekotał pan bocian i pani bocianowa. Było kilka
psów, a także przybiegły śliczne konie. Król
Biebrzy rozpalił ognisko i piekliśmy kiełbaski.
Kończył się dzień i trzeba było wracać.
Do domu przyjechaliśmy późnym wieczorem.
Była to bardzo ciekawa i udana wycieczka,
za co dziękuję pani prezes Krystynie,
przewodnikowi Arturowi i kierowcy autobusu.

Serdecznie polecam kwiaciarnię
w cyklu praca uszlachetnia.
Dowiedziałem się tam, jak
dbać o kwiaty.
Jest to ciężka fizyczna praca,
ale można delektować się
zapachem kwiatów.
Najbardziej podobało mi się
robienie bukietów z roślin,
oczyszczanie kwiatów ze
zniszczonych liści, obcinanie
foli z aluminium, układanie
kokardek, przycinanie roślin
i sprzątanie po skończonej
pracy.
Pani w kwiaciarni była cudowną
i doświadczoną kobietą, która
miała cierpliwość i uczyła mnie
pewności siebie. Dzięki niej
odzyskałem wiarę, że mogę
poradzić sobie w pracy.
Czuję satysfakcję z tego, że
miałem takie cudne praktyki,
choć to prosta, ale mozolna
praca.
Warto pracować, serdecznie
polecam. W pracy można
poznawać nowych znajomych
i odizolować się od rodziców,
być na swoim i mieć swoje
własne pieniądze.
Dziękuję trenerowi pracy panu
Piotrowi Sochalskiemu za to,
że byłem w kwiaciarni.
SPOŁECZEŃSTWO dla WSZYSTKICH
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Wioleta Rabiej

Święto w Kołobrzegu
W marcu w Kołobrzegu odbyły się
uroczystości 70. rocznicy walk
o Kołobrzeg i zaślubin Polski
z morzem.
Do Kołobrzegu przyjechał prezydent
Polski Bronisław Komorowski.
Wizytę zaczął od cmentarza, gdzie
pod Pomnikiem Chwały oddał cześć
żołnierzom, którzy zginęli w walce o to,
aby nasze miasto było wolne a morze
znowu polskie. Było też dużo żołnierzy
w różnych mundurach, którzy
reprezentowali różne oddziały.
Wszyscy jednakowo stali na baczność,
maszerowali i salutowali.
Pewnie dla nich wizyta pana
prezydenta i możliwość zaprezentowania
się przed nim to też wielkie przeżycie.
Obchody rozpoczęto uroczystą mszą
świętą w kołobrzeskiej katedrze.
Po zakończeniu mszy było spotkanie
Prezydenta Polski z mieszkańcami
i kuracjuszami na dziedzińcu ratusza.
Dla większości była to pierwsza
w życiu możliwość spotkania prezydenta
kraju. Ja również po raz pierwszy
mogłam zobaczyć na żywo i usłyszeć
prezydenta, wrażenie było wspaniałe.
Na koniec prezydent witał się z ludźmi,
rozmawiał i życzył im wszystkiego
dobrego.
W ramach obchodów odbył się też 29.
Międzynarodowy Bieg Zaślubin.
Był to bieg międzynarodowy, udział
w nim wzięli uczestnicy z różnych
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krajów. Bieg składał się z dwóch
części. Część dla osób niepełnospraw−
nych na dystansie 800 metrów i bieg
główny dla ludzi zdrowych na dystansie
15 kilometrów. W biegu brało udział
około 1000 osób.
Kolejny dzień − 18 marca − to
w Kołobrzegu bardzo ważny dzień,
70. rocznica wyzwolenia naszego
pięknego miasta.
Główne uroczystości jak co roku odbyły
się pod Pomnikiem Zaślubin z Morzem.
Władze miasta, przedstawiciele
różnych instytucji, organizacji
i kombatanci składali wieńce pod
pomnikiem. Liga Morska i Rzeczna,
która przygotowała te piękne obchody
postarała się, aby falochron wschodni
otrzymał imię kaprala Franciszka
Niewidziajło, który 70 lat temu dokonał
zaślubin z morzem. Dziś jego wnuk
także wrzucił symboliczny pierścień
do morza cytując słynne słowa:
„Rzucając ten pierścień na chwałę,
biorę z tobą ślub, ponieważ tyś było
i będziesz zawsze nasze."
Bardzo mnie wzruszyły te słowa.
Patrzyłam na morze i myślałam o tym,
co czuli 70 lat temu żołnierze, którzy
tutaj stali. Chyba byli bardzo szczęśliwi,
ale też zmęczeni i smutni, że tak wielu
ich kolegów nie doczekało tej chwili.
Pomyślałam też, że wnuk pana
Niewidziajły jest na pewno bardzo dumny
ze swojego dziadka − polskiego bohatera.
nr 2 (54) CZERWIEC 2015

AKTYWIZACJA ZAWODOWA

Grażyna Prusisz
Kierownik Centrum DZWONI Koła PSOUU w Głogowie

Działalność Centrum DZWONI w Głogowie
Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną w Głogowie swoją działalność rozpoczęło wspólnie z podobnymi placówkami przy Kołach PSOUU w Bytomiu, Warszawie, Zgierzu,
Kołobrzegu, Nidzicy, Poznaniu, Jarosławiu i Giżycku. Centra DZWONI tworzone były w ramach realizowanego od kwietnia 2006 do czerwca 2008 roku
projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Od czerwca 2008 roku do sierpnia 2010 roku zadania Centrum DZWONI
finansowane były przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Trener pracy”. W tym okresie wypracowane zostały procedury wsparcia, narzędzia pracy oraz standardy zatrudnienia wspomaganego osób z niepełnosprawnością intelektualną PSOUU.
Wyposażeni w wiedzę, narzędzia pracy i gwarancję wsparcia ze strony pracowników
merytorycznych Zarządu Głównego w 2010 roku Koło PSOUU w Głogowie podjęło decyzję
o samodzielnym działaniu i pozyskiwaniu środków na działalność Centrum. Skutkiem
tych działań jest to, że od 2010 roku do listopada 2015 roku Centrum DZWONI w Głogo−
wie finansowane jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków EFS.
W tym okresie w ramach Centrum DZWONI w Głogowie wsparcie na drodze aktywizacji
zawodowej otrzymały 124 osoby, z których 70 odbyło staż, 50 podniosło swoje kwalifika−
cje zawodowe, a 46 podjęło zatrudnienie.

Współpraca z Powiatowym Urzędem
Pracy dotyczy głównie finansowania instru−
mentów rynku pracy, na które Centrum
DZWONI nie ma środków lub ma je w nie−
wystarczającej wysokości. Najbardziej
efektywnym elementem współpracy jest
finansowanie przez PUP tworzonych sta−
nowisk pracy dla osób z niepełnospraw−
nością, klientów Centrum DZWONI. Takie
rozwiązanie gwarantuje utrzymanie stano−
wiska pracy przez okres co najmniej 3 lat.
Ponadto współpraca z Urzędem Pracy pole−
ga na udzielaniu informacji o poszukujących
pracy osobach z niepełnosprawnością inte−
lektualną i pracodawcach chcących zatrud−
nić takich pracowników, pomocy w zakre−
sie interpretacji przepisów prawnych doty−
czących rynku pracy oraz promocji zatrud−
nienia wspomaganego osób z niepełnospraw−
nością intelektualną.
W ramach współpracy z ZPSW prowa−
dzone jest grupowe i indywidualne doradz−
two zawodowe dla uczniów kończących
edukację. Współpraca dotyczy również
organizacji spotkań informacyjno−szkole−
niowych dla rodziców na temat zatrud−
nienia osób z niepełnosprawnością na
chronionym i otwartym rynku pracy oraz
staży jeszcze na etapie nauki w Szkole
Przysposabiającej do Pracy. Organizato−
rem tych staży są w przeważającej części
jednostki Samorządu Powiatowego w tym
Powiatowy Szpital w Głogowie.

Wsparcie społeczne
klientów Centrum DZWONI
Paulina Dzikiel na stażu w Bricomarché

Naszym celem, poza standardową działalnością Centrum DZWONI, było wypracowa−
nie zasad współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zatrudnienia
wspomaganego osób z niepełnosprawnością intelektualną. Pierwszym wymiernym efektem
współpracy było nieodpłatne i bezterminowe użyczenie nam komfortowych pomieszczeń
na działalność Centrum przez Zarząd Powiatu Głogowskiego.
Zarząd Powiatu Głogowskiego z inicjatywy Centrum DZWONI zorganizował szereg
spotkań mających na celu nawiązanie współpracy na rzecz aktywizacji społeczno−zawo−
dowej osób z niepełnosprawnością intelektualną między naszym Kołem a instytucjami
takimi jak Powiatowy Urząd Pracy, Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej, Zespół Placówek
Szkolno−Wychowawczych czy Powiatowy Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej. Efektem
tych działań było podpisanie porozumień na rzecz aktywizacji zawodowej osób z niepełno−
sprawnością intelektualną z tymi placówkami.
Zakres współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej obejmuje wsparcie Centrum
DZWONI przez pracowników socjalnych GOPS w organizacji spotkań rekrutacyjno−
motywujących, diagnozowaniu trudności uniemożliwiających podjęcie aktywności
zawodowej oraz współpracę na etapie aktywizacji w przezwyciężeniu barier i problemów
utrudniających podjęcie zatrudnienia.

Od momentu przystąpienia do projek−
tu nasi uczestnicy korzystają z wielu usług
i form wsparcia podnoszących ich kompe−
tencje społeczne i umiejętności zawodowe.
Jedną z nich jest usługa asystenta osób
niepełnosprawnych. Jego zadaniem jest
m.in. współpraca z pracownikami socjal−
nymi i asystentami rodzinnymi pracujący−
mi w Ośrodkach Pomocy Społecznej i wypra−
cowywanie wspólnych działań na rzecz
poprawy warunków życiowych osoby poszu−
kującej pracy. Przy wsparciu asystenta
osoby z niepełnosprawnością intelektual−
ną uczą się pełnienia różnych ról np. osoby
poszukującej pracy, pracownika, kolegi
z pracy, organizatora wyjścia do kina czy
klienta w sklepie. To asystent pomaga im
załatwić sprawę w urzędzie, w ZUS−ie, nie−
rzadko w sądzie. To on motywuje do dbałości 
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Centrum DZWONI w Głogowie działa już 9 lat.
Centrum DZWONI zajmuje się wspieraniem i pomocą
dla osób z niepełnosprawnością, które chcą pracować.
Centrum DZWONI pomaga osobom
z niepełnosprawnością na różne sposoby.
Osoba z niepełnosprawnością może na przykład
skorzystać z pomocy asystenta.
Asystent może pomagać osobie z niepełnosprawnością
w różnych codziennych sprawach.
Asystent może pomóc załatwić sprawę w urzędzie
albo towarzyszyć podczas wizyty u lekarza.
Inną osobą, która pomaga ludziom, którzy chcą
znaleźć pracę jest doradca zawodowy.
Doradca zawodowy pomaga wybrać odpowiednią
pracę i wyjaśnia wszystkie sprawy związane
z podjęciem pracy.
Doradca zawodowy pomaga też podczas szkoleń
i warsztatów przygotowujących do pracy.
Takie szkolenia zawsze są prowadzone w łatwym
do zrozumienia języku. Uczestnicy szkoleń dostają
też pomoce dydaktyczne napisane tekstem łatwym
do czytania i zrozumienia.
Czasami zanim ktoś pójdzie do pracy, najpierw idzie
na staż. Staż to taka praca na próbę, którą podejmuje
się na krótki czas. Podczas stażu można nauczyć się
pracować na jakimś stanowisku i zobaczyć, czy ta
praca będzie dla nas odpowiednia.
Osoby z niepełnosprawnością intelektualną z Centrum
DZWONI w Głogowie często odbywają staż w szpitalu
i w aptece. Można je też spotkać jako pracowników
urzędów, sklepów, restauracji, przedszkola czy
stadniny koni.
Te osoby są bardzo zadowolone ze swojej pracy.
Dzięki pracy spotykają się z ludźmi, chodzą na firmowe
imprezy, mają swoje własne pieniądze i są bardziej
samodzielne.
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własny wygląd, motywuje i wspiera
podczas wizyty u dentysty czy lekarza.
Uczy również tego, że osoba z niepełno−
sprawnością intelektualną nie musi być
tylko biorcą wsparcia i pomocy ale również,
zwłaszcza jeśli pracuje, sama może zrobić
coś dla innych. Przykładem jest włączenie
się klientów Centrum DZWONI w organiza−
cję „Szlachetnej paczki”. Takie doświad−
czenia są bezcenne, bo pokazują uczest−
nikom, że mogą sprostać wielu sytuacjom
dotychczas nieznanym i obalić powszechne
przeświadczenie, że osoby z niepełnospraw−
nością intelektualną nie mogą i nie potra−
fią zrobić czegoś dla innych. Trudność
polega na tym, że osoby z niepełnospraw−
nością często pozbawiane są możliwości
sprawstwa, samodzielnego wykonywania
czynności najprostszych. Lęk przed
nowym i brak wiary w swoje umiejętności
nierzadko pielęgnowany jest przez nado−
piekuńczych rodziców, a ich samych
przyzwyczaja to do lenistwa i wygody.
Najważniejsze jest, aby pokazać zarówno
osobie z niepełnosprawnością jak i otocze−
niu, że niepełnosprawność intelektualna
nie wyklucza z życia społecznego. Koncen−
trowanie się na ograniczeniach i barierach
prowadzi jedynie do pogłębiania lęków
i obaw, a także wzmacniania postawy bez−
radności i wykluczenia. Treningi umiejęt−
ności społecznych są kluczowe w procesie
pracy nad poczuciem własnej wartości
i zdobywaniem pewności siebie.
Bardzo istotnym jest włączenie w ten
proces rodziców i opiekunów. Doświadcze−
nia w realizacji wcześniejszych projektów
pokazały, że opór i niechęć ze strony rodzi−
ny wobec możliwości podjęcia zatrudnie−
nia przez syna czy córkę z niepełnospraw−
nością powodował duże trudności lub
wykluczał całkowicie możliwość podjęcia
pracy przez te osoby. W naszych projektach
uruchomiliśmy działania zmierzające do
przygotowania środowiska rodzinnego już
na etapie nauki w szkole. Doradca zawodo−
wy organizował spotkania z rodzicami
i nauczycielami przybliżające idee zatrud−
nienia wspomaganego. Na etapie rekrutacji
doradca zawodowy wspólnie z pracowni−
kiem socjalnym organizował w środowisku
domowym osoby z niepełnosprawnością
indywidualne spotkania, podczas których
przekazywał informacje na temat zatrud−
nienia wspomaganego, roli trenera pracy
oraz motywował do podjęcia aktywności
społecznej i zawodowej.
Okazuje się, że edukacja, zachęcanie
rodziców do wspierania rozwoju samo−
dzielności dzieci przekładają się na realne
powodzenie w procesie zatrudnienia. Jeśli
uda się przekonać rodziców, o wiele łatwiej
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będzie zmotywować uczestnika, który szcze−
gólnie w sytuacjach problemowych w pracy
będzie potrzebował wsparcia najbliższego
otoczenia, bo najczęściej to środowisko rodzin−
ne wzmacnia poczucie bycia ważnym i doce−
nianym.

Przygotowanie do zatrudnienia
Uczestnictwo osób z niepełnospraw−
nością intelektualną w projekcie Centrum
DZWONI jest często jedyną okazją dla
tych osób aby doświadczyć pracy. Więk−
szość z naszych klientów nie pracowała
nigdy lub podejmowała nieudane próby
znalezienia i utrzymania pracy. Dzięki wspar−
ciu dopasowanemu indywidualnie do uczest−
ników projektu mają oni szansę nauczyć
się nie tylko umiejętności wymaganych
na danym stanowisku, ale przede wszyst−
kim tego, w jaki sposób należy szukać pracy
a później ją utrzymać. Takie podejście spra−
wia, że przygotowanie osoby z niepełno−
sprawnością intelektualną do pracy jest
procesem trudnym i wieloetapowym.

Dodatkowo każdy z uczestników podczas szkolenia mógł liczyć na wsparcie trenerów
pracy, którzy potrafili zmotywować do uczestnictwa w zajęciach, wytłumaczyć na czym dana
praca będzie polegała oraz przekonać rodzinę, pracodawców i współpracowników, że osoby
z niepełnosprawnością są pracownikami dobrymi i sumiennymi.

Staż i zatrudnienie
Właściwa przygoda osoby z niepełnosprawnością intelektualną z pracą rozpoczyna się
z chwilą podjęcia stażu. Najczęściej staż organizowany jest u pracodawcy, który chciałby
zatrudnić osobę z niepełnosprawnością. Wyszukiwaniem pracodawców chcących
zatrudnić klienta Centrum zajmuje się pracownik ds. zatrudnienia (zewnętrzny pośrednik
pracy). We współpracy z doradcą zawodowym i trenerem pracy tworzy on bazę pracodaw−
ców i stanowisk pracy dla klientów Centrum. Od rozmowy kwalifikacyjnej po zakończenie
stażu i zatrudnienie osoby z niepełnosprawnością intelektualną wsparcia udziela także
trener pracy.
Stażyści i pracownicy z niepełnosprawnością intelektualną swoją obecnością ożywiają
wiele miejsc pracy, uwrażliwiają współpracowników na niepełnosprawność i pokazują,
że każdemu człowiekowi do godnego życia jest potrzebna praca oraz poczucie, że jest
potrzebny. Większość ludzi woli pracować w grupie, dlatego często staramy się tworzyć
grupki pracowników, które mogą się nawzajem wspierać i uzupełniać. Tak właśnie dzieje
się od roku w głogowskim szpitalu, w którym zaczęliśmy niepozornie − od jednego stażysty
w aptece. Wkrótce do pracy na terenie szpitala dołączyło dwóch stażystów, którzy zajęli
się pracami gospodarczymi. Obecnie na stażu w szpitalu pracują 4 osoby, a nasz stażysta
z apteki swoim zaangażowaniem przekonał pracodawcę do zatrudnienia go na stałe.
Stażyści i pracownicy z Centrum DZWONI są obecni w wielu różnych instytucjach i fir−
mach powiatów głogowskiego i polkowickiego. Spotkać ich można w Urzędzie Powiatu Gło−
gowskiego, w sklepach, hurtowniach, restauracjach, w tartaku, na parkingu, w stadninie
koni, w centrum ogrodniczym, w przedszkolu, żłobku, w zamku, w szpitalu, w Domu
Pomocy Społecznej i w schronisku dla zwierząt.

Łukasz Szymański i Piotr Dominiak
pracują w sklepie

Aby zapewnić jak najlepsze dopasowa−
nie pracy do naszego klienta, każdy z uczest−
ników przeszedł ścieżkę doradczo−zawodo−
wą. Większość uczestników musiało popra−
cować nad swoją motywacją, trudnościami,
podnieść swoje kwalifikacje. A działo się to
poprzez indywidualne doradztwo zawodo−
we, uczestnictwo w wyjazdowych szkole−
niach integrujących, warsztatach umiejęt−
ności praktycznych na otwartym rynku pracy
oraz indywidualne pośrednictwo pracy
z elementami zawodoznawczymi. Ponadto
większość uczestników miała możliwość pod−
niesienia czy też uzupełnienia kwalifikacji
poprzez uczestnictwo w szkoleniach zawo−
dowych. Najczęściej były to szkolenia związa−
ne z prostymi pracami, takimi jak maga−
zynier, pomoc ogrodnika, pomoc kuchen−
na, pokojowa czy pracownik gospodarczy.
Warto zwrócić uwagę, że wszystkie szko−
lenia były prowadzone przez specjalistów
z danej dziedziny. Aby zadbać o komfort
uczestników szkoleń czy warsztatów, zajęcia
prowadzone były w języku łatwym. Podobnie
zostały opracowane pomoce dydaktyczne.

Dominik Bocer i Maciej Gruchała odbywają staż w szpitalu

Podjęcie pracy jest bardzo ważnym procesem w aktywizacji społecznej osób z niepełno−
sprawnością intelektualną. Obserwowanie naszych uczestników, którzy najpierw z ogrom−
nym lękiem i obawą, a później z coraz większą ochotą i uśmiechem idą do pracy jest naj−
lepszym dowodem na to, że to działa. Nic tak nie cieszy jak pochwała szefa, zaproszenie
na imprezę firmową, możliwość kupienia sobie za pierwszą wypłatę wymarzonych butów
lub biletu do kina. Praca staje się początkiem całej lawiny pozytywnych zmian w życiu,
które wpływają na nastrój i samopoczucie. Powodują, że osoby z niepełnosprawnością coraz
częściej myślą o swojej samodzielności w sposób poważny i realny. Nie przeraża ich już
samodzielna wyprawa autobusem do pracy, nie sprawia trudności pójście bez wsparcia
do apteki czy banku. Najlepiej zmiany te dostrzega najbliższe otoczenie. Rodzice z podziwem
opowiadają o tym, jaki ich synowie i córki zmieniają się pod wpływem pracy. Ile energii
wkładają w przygotowanie się do niej, jak przeżywają pierwszy dzień w nowej pracy,
uwagi i pochwały trenera. I nawet jeśli zdarzy się sytuacja, że taki pracownik będzie praco−
wał krótko, to w pamięci pozostanie ślad przeżycia czegoś niesamowitego, co niejednokrot−
nie budzi apetyt na to, by szukać zajęcia na dłużej. ■
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Marcin Malec
Osoba z zespołem Downa, uczestnik konferencji

Andrzej Malec
Ojciec Marcina, uczestnik konferencji

Relacja z konferencji
World Down Syndrome Day w Nowym Jorku
W marcu bieżącego roku odwiedziliśmy z moim synem Marcinem Nowy Jork. 20 marca
w nowojorskiej siedzibie ONZ odbyła się konferencja poświęcona Światowemu Dniowi
Zespołu Downa (World Down Syndrome Day). Już od 10 lat Światowy Dzień Zespołu
Downa jest obchodzony 21 marca, a od czterech lat część obchodów stanowi poświęcona
tej tematyce konferencja. Motyw przewodni tegorocznej edycji konferencji stanowiło hasło:
„Moje możliwości, moje wybory – korzystanie w pełni z równych praw oraz rola rodziny”.
Kiedy na początku 2015 roku PSOUU zaproponowało Marcinowi i mnie udział w kon−
ferencji, byliśmy mile zaskoczeni. Uznaliśmy za zaszczyt reprezentowanie Polski podczas
tak ważnego międzynarodowego wydarzenia. Cieszyliśmy się również na możliwość
zobaczenia Nowego Jorku i obejrzenia siedziby ONZ.
Uczestnictwo w konferencji wymagało od nas przygotowania dziesięciominutowej
prezentacji. Prezentacja stanowiła część wymiany doświadczeń w ramach jednego z czterech
paneli dyskusyjnych. Zdecydowałem się na temat „Zabieganie przez rodziny o dobrostan
i rozwój dzieci oraz dorosłych z zespołem Downa.” Postanowiłem opowiedzieć, na przykła−
dzie naszej rodziny, o pomaganiu osobie z zespołem Downa w dążeniu do samodzielności
i możliwie jak najnormalniejszego funkcjonowania w społeczeństwie. Marcin ma już ponad
30 lat, więc mieliśmy do przytoczenia wiele przykładów tego, jak rodzina może wspierać
dziecko oraz dorosłego z zespołem Downa w kształtowaniu osobowości i szukaniu własne−
go miejsca w świecie.
Nasz wyjazd do Nowego Jorku sponsorowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych. 19 marca
dotarliśmy na miejsce, gdzie kierowca polskiego przedstawicielstwa przy ONZ odebrał
nas z lotniska i zawiózł do hotelu w samym centrum Manhattanu, jedynie kilka ulic od
siedziby ONZ.

Konferencję Światowego Dnia Zespołu Downa otworzyły wystąpienia ambasadorów
przy ONZ. Mogliśmy wysłuchać krótkich przemówień ambasadorów z Polski, Japonii,
Brazylii, Australii i Korei Południowej. Przedstawiciel międzynarodowej organizacji
Down Syndrome International Andrew Boys przybliżył pracę tej organizacji na rzecz
osób z zespołem Downa.
Następnie rozpoczęły się panele dyskusyjne. Pierwszy z nich dotyczył roli rodzin w kre−
owaniu możliwości dla dzieci z zespołem Downa. Mogliśmy wysłuchać głosów osób
zawodowo i osobiście zaangażowanych w działalność na rzecz ludzi z zespołem Downa
w Wielkiej Brytanii, Tanzanii, Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz Indiach. Prelegen−
ci podkreślali wagę pozytywnego stosunku rodzin do dzieci z zespołem Downa. Zwrócili
również uwagę na zachodzące zmiany i wpływ, jaki wywierają działania na rzecz osób z zespo−
łem Downa, nie tylko na nie same, ale również ich rodziny, przyjaciół i całe społeczności.
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Po krótkiej przerwie rozpoczął się kolej−
ny panel – z naszego punktu widzenia naj−
bardziej interesujący, ponieważ mieliśmy
w nim wystąpić. Przemawiali self−adwo−
kaci z opiekunami reprezentujący Austra−
lię, Mongolię, Kanadę oraz oczywiście Pol−
skę. Usłyszeliśmy wiele ciekawych, auten−
tycznych historii osób z zespołem Downa
oraz ich rodzin.
Naszą prezentację rozpoczął Marcin
przedstawiając się w kilku zdaniach po angiel−
sku. Pokazaliśmy krótki film dotyczący jego
pracy, w ramach praktyk, przy jesiennym
sprzątaniu liści w warszawskim Parku
Praskim. W mojej części wystąpienia opo−
wiedziałem o życiu naszej rodziny, doświad−
czeniach Marcina w przedszkolu, szkole
specjalnej a następnie specjalnej szkole
zawodowej. Opowiedziałem o podjęciu przez
niego pracy na otwartym rynku, w czym
wspierało go Centrum DZWONI. Wspo−
mniałem również o rozlicznych zajęciach
terapeutycznych, w których uczestniczył
Marcin. Mojemu wystąpieniu towarzyszył
pokaz slajdów pokazujących jak zmieniała
się nasza rodzina na przestrzeni ostatnich
trzydziestu lat.
Kolejny panel obejmował wystąpienia
profesjonalistów zajmujących się pracą
na rzecz osób z zespołem Downa. Przema−
wiali przedstawiciele i przedstawicielki
Turcji, Kolumbii, Brazylii, Włoch oraz
Australii. Ciekawe uzupełnienie stanowiła
prezentacja Marcusa Franka z brazylijskie−
go oddziału firmy doradczo−audytorskiej
McKinsey&Co., który opowiadał o włącza−
niu w pracę przedsiębiorstwa osób z zespo−
łem Downa oraz o roli, jaką może odegrać
w tym procesie rodzina.
Ostatni panel koncentrował się na poka−
zaniu przykładów osób z zespołem Downa,
które dzięki wsparciu rodzin prowadzą
samodzielne życie: same wybierają gdzie
będą mieszkać i pracować, z kim wcho−
dzić w związki, jak zaangażują się w życie
lokalnej społeczności. W panelu uczestni−
czyli self−adwokaci z Chin, Japonii, Kanady
oraz ze Stanów Zjednoczonych. Prezenta−
cje uzupełniło wystąpienie Sary Hart Weir,
przewodniczącej amerykańskiego National
Down Syndrome Society (NDSS), od lat wal−
czącej o prawa osób z Zespołem Downa
w Izbie Reprezentantów i Senacie.
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Marcin Malec ma zespół Downa.
Andrzej Malec to tata Marcina.
Marcin i jego tata pojechali w tym roku do Nowego Jorku.
Nowy Jork to duże miasto położone w Stanach
Zjednoczonych Ameryki.
Konferencję zamknęły oficjalnie senator
stanu Nowy Jork Kathy Marchione oraz
przedstawicielka Down Syndrome Interna−
tional Jessamy Tang. Jessamy Tang pod−
sumowała krótko dorobek konferencji,
podczas gdy senator Kathy Marchione
podziękowała rodzinom wspierającym
osoby z zespołem Downa.
Udział w konferencji był dla nas z pew−
nością interesującym doświadczeniem
i sporym przeżyciem. Spotkaliśmy wielu
ludzi w rożny sposób związanych z tema−
tyką zespołu Downa. Były wśród nich zarów−
no osoby profesjonalnie zainteresowane
tą kwestią: organizatorzy konferencji, dzia−
łacze organizacji pozarządowych, przed−
stawiciele poszczególnych krajów przy
ONZ, jak i same osoby z zespołem Downa
oraz ich opiekunowie. Zarówno prelegenci,
jak i słuchacze pochodzili z wielu rożnych
krajów i kontynentów. Taka mnogość
doświadczeń oraz punktów widzenia
pozwoliła uzyskać możliwie najpełniejszy
obraz omawianej tematyki. Ze szczegól−
nym aplauzem publiczności spotykały się
wystąpienia self−adwokatów. Z pewną satys−
fakcją musze stwierdzić, że byłem jedy−
nym ojcem, który występował razem ze
swoim dzieckiem (nie licząc self−adwokatki
ze Stanów Zjednoczonych, której towarzy−
szyło oboje rodziców).
Wśród słuchaczy konferencji sporo
było, szczególnie emocjonalnie związanych
z tematem, osób z zespołem Downa. Dużą
grupę odwiedzających stanowili goście
z Japonii i Korei. Szczególną uwagę fotore−
porterów przyciągała jedna z japońskich
self−adwokatek występująca w kimonie
i prezentująca biegłość w sztuce kaligrafii.
Bilety powrotne mieliśmy dopiero na
niedzielę, 22 marca, więc został nam jeszcze
cały dzień by obejrzeć Nowy Jork. Chociaż
w piątek po konferencji zaskoczyła nas
zamieć, w sobotę zwiedzaliśmy Manhattan
przy chłodnej ale słonecznej pogodzie. Udało
nam się przejść po Central Parku oraz zoba−
czyć Statuę Wolności i wieżę wybudowa−
ną w miejscu dawnego World Trade Center.
Po parogodzinnym spacerze i przejażdżce
metrem odległy, ale znany przecież z tylu
filmów Nowy Jork, stał się nam nieco bliższy.
Do Warszawy wróciliśmy lotem przez
Frankfurt. ■

W Nowym Jorku w siedzibie Organizacji Narodów
Zjednoczonych odbyła się międzynarodowa konferencja
dotycząca osób z zespołem Downa.
Konferencja to wydarzenie, podczas którego ludzie
spotykają się by rozmawiać o wspólnych problemach
i interesujących ich tematach.
Na konferencji w Nowym Jorku było bardzo dużo ludzi
z całego świata.
Marcin i jego tata zostali zaproszeni na konferencję,
by opowiedzieć o swoich doświadczeniach.
Marcin i jego tata opowiadali o tym, jak Marcin chodził
do szkoły specjalnej i na terapię.
Tata Marcina opowiadał o tym, jak Marcinowi udało
się znaleźć pracę.
Marcin i jego tata wysłuchali podczas konferencji
historii wielu innych osób z zespołem Downa i ich
rodzin.
Ludzie, którzy przyjechali na konferencję razem
zastanawiali się, jak pomagać osobom z zespołem
Downa.
Chodzi o to, żeby osoby z zespołem Downa były
jak najbardziej samodzielne: mogły same o siebie
zadbać, pracować i samodzielnie ułożyć sobie życie.
Po konferencji Marcin i jego tata zwiedzili Nowy Jork,
który jest dużym i pięknym miastem.
Zobaczyli Statuę Wolności.
Statua Wolności to najbardziej znany pomnik w Sta−
nach Zjednoczonych Ameryki.
Marcin i jego tata przeszli się też po Central Parku.
Central Park to bardzo duży, piękny park położony
w samym centrum Nowego Jorku.

Zdjęcia z Nowego Jorku – patrz także II strona okładki.
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Marcin Kozłowski
redakcja „Społeczeństwa dla Wszystkich”

Fińskie mocne uderzenie
Wiosną tego roku w mediach zrobiło
się głośno o czterech Finach, którzy
dokonali czegoś niezwykłego - zakwalifikowali się do finału 60. Konkursu
Piosenki Eurowizji, otrzymując prawie
40% głosów publiczności w krajowych
kwalifikacjach.
Chodzi oczywiście o zespół Pertti Kuri−
kan Nimipäivät („Imieniny Perttiego Kurik−
ki”), który tworzą Pertti Kurikka, Kari
Aalto, Sami Helle i Toni Välitalo. W przypad−
ku tych czterech sympatycznych mężczyzn
niezwykłe są przynajmniej dwie rzeczy.
Pierwsza to gatunek muzyki, który grają
− głośny punk rock. Druga nietypowa jak na
ten konkurs sprawa, to fakt, że członko−
wie zespołu są osobami z zespołem Downa
lub z autyzmem.
Zespół powstał w 2009 roku podczas
warsztatów organizowanych przez Lyhty,
fińską organizację pozarządową zajmującą
się pomocą osobom z niepełnosprawnością
intelektualną i ich rodzinom. Do tej pory
muzycy mają na swoim koncie aż 4 płyty
i film dokumentalny, który opowiada histo−
rię powstania grupy i perypetie muzyków.
Pertti Kurikan Nimipäivät od kilku lat
występuje w klubach i na rockowych festi−
walach na całym świecie i wszędzie tam
pomaga podnosić świadomość dotyczącą
praw osób z niepełnosprawnością intelek−
tualną. Teksty większości piosenek z reper−
tuaru grupy dotyczą codziennych proble−
mów, z jakimi osoby z niepełnosprawnością
muszą się zmagać. Finowie śpiewają o ograni−
czeniach, jakie narzuca im społeczeństwo, ste−
reotypach na temat osób z niepełnosprawno−
ścią intelektualną, z jakimi muszą codziennie
walczyć, o swoich marzeniach i planach,
które trudno jest realizować w ich sytuacji.
Finałowy koncert 60. Konkursu Piosenki
Eurowizji odbył się niedawno i już wiemy,
że fińska grupa nie wygrała, ale mamy dla
Was szczególną niespodziankę – wywiad,
którego członkowie Pertti Kurikan Nimi−
päivät udzielili specjalnie dla czytelników
„Społeczeństwa dla Wszystkich” na kilka
dni przed wyjazdem do Wiednia.
Marcin Kozłowski: Witam serdecznie
i w imieniu czytelników naszego kwartalnika
bardzo dziękuję, że udało się Wam znaleźć
czas na chwilę rozmowy.
Sami Helle: Cześć. Nie ma za co, poza gra−
niem to również część tego, co robimy jako
artyści.
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M.K.: Muszę przyznać, że jesteście nietypową grupą. W Polsce istnieje przynajmniej kilka
zespołów muzycznych, które powstały w podobny sposób – podczas warsztatów arty−
stycznych dla osób z niepełnosprawnościami – ale zazwyczaj grają muzykę poważną czy
popularną, a nie głośnego punk rocka. Skąd pomysł na ten właśnie styl muzyczny?
Sami Helle: Pertti słucha punka już od ponad 30 lat i jest wielkim fanem tej muzyki.
Chciał grać właśnie punk rocka i potrzebował do tego zespołu, więc w sumie to on był
pomysłodawcą i mózgiem, który za tym stał. Co z resztą oddaje nazwa naszej grupy.
M.K.: A jaką jeszcze muzyką się inspirujecie? Jakie są wasze prywatne gusty muzyczne?
S.H.: Prywatnie nie słucham zbyt wiele muzyki punkowej. Wolę rocka z lat 80−tych,
zespoły takie jak Cinderella czy Whitesnake. Pertti i Kari słuchają bardzo wielu rodzajów
muzyki, niemal wszystkiego, co wpadnie im w ręce. Nie lubią w zasadzie chyba tylko
muzyki poważnej.

M.K.: W 2014 roku zagraliście charytatywny koncert razem z Lordi − grupą, która wygrała
Konkurs Piosenki Eurowizji w Atenach w 2006 roku. Na koncertach i festiwalach spotykacie
też na pewno wielu znanych muzyków. Czy jest ktoś, kto jest dla was wzorem artysty,
z kim chcielibyście zagrać wspólny koncert?
S.H.: Ja na pewno chciałbym zagrać wspólny koncert z amerykańską grupą rockową
Whitesnake, to w końcu mój ulubiony zespół.
M.K.: Kto w waszym zespole pisze teksty piosenek? Co was inspiruje i pomaga Wam
tworzyć muzykę?
Kari Aalto: Piszę o tym, co mnie denerwuje i czego nie lubię, czyli głównie o polityce.
Sami Helle: Ja udzielam się często podczas lokalnych wydarzeń i wieców politycznych,
ciągle też o tym mówię, więc to pewnie przeze mnie Kari tak nie znosi polityki. Większość
tekstów pisze właśnie Kari, ale mamy też kilka piosenek, do których słowa napisał Pertti.
To w zasadzie jego zapiski z pamiętnika, które przerabia na teksty piosenek. Jeśli chodzi
o muzykę, to Pertti zaczyna tworząc partie gitarowe, a reszta dokłada swoje pomysły do tego,
co on zagra.
M.K.: Osoby z niepełnosprawnością, zwłaszcza intelektualną, są często w Polsce narażone
na dyskryminację. Czy to zjawisko występuje także w Finlandii? Jak zazwyczaj sobie z tym
radzicie?
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Niedawno był w telewizji koncert finałowy
Konkursu Piosenki Eurowizji. Występowali
tam artyści i zespoły z całej Europy.
Finlandię reprezentował zespół, który
nazywa się Pertti Kurikan Nimipäivät, co po
polsku znaczy Imieniny Perttiego Kurikki.
Zespół ten założyło 6 lat temu czterech
Finów z niepełnosprawnością intelektualną.
Członkowie zespołu to Pertti, Kari, Sami
i Toni i wszyscy mają zespół Downa albo
autyzm.
Zespół gra muzykę, która nazywa się punk rock
i nagrał już 4 płyty.

S.H.: Teraz jest już znacznie lepiej niż w poprzednich
latach. Nadal jest dużo rzeczy, które wymagają poprawienia,
ale sprawy idą w dobrym kierunku. To, że gramy koncerty
w różnych krajach, występujemy i wygrywamy konkursy
muzyczne pokazuje ludziom, że jesteśmy tacy sami, że
wszyscy jesteśmy równi. Nie staramy się pozować na celebry−
tów czy być jakimś wzorem dla ludzi z niepełnosprawnościa−
mi, jesteśmy po prostu zespołem i tak chcemy być postrze−
gani. Jesteśmy czterema zwyczajnymi facetami z niepełno−
sprawnością intelektualną, którzy wychodzą na scenę,
grają punk rocka i dobrze się przy tym bawią. Jeśli ktoś
słuchając naszej muzyki zmieni zdanie o ludziach takich
jak my, to dobrze. Mam nadzieję, że ludzie z Finlandii, Polski
czy Austrii widząc nas będą w stanie się czegoś nauczyć
o równości, brać przykład z tego, jak my to widzimy.
M.K.: Jaką radę dalibyście komuś w podobnej do was
sytuacji, gdyby chciał założyć zespół muzyczny w Polsce?
Co sprawiło, że wasza kariera muzyczna tak świetnie się
rozwija?
Sami Helle: Trzeba po prostu realizować swoje marzenia,
nie przejmując się tym, co mówią inni. Zwłaszcza nie
powinno się słuchać tych, którzy mówią, że ci się nie uda,
że nie umiesz i nie dasz rady czegoś zrobić. Trzeba robić
to, co ty uważasz za słuszne, bo tylko twoje zdanie się
liczy. To ty jesteś tu szefem! Warto też korzystać z pomo−
cy innych ludzi, ale tylko wtedy, gdy chcą ci pomagać
szczerze, a nie z litości. No i trzeba być trochę egoistą. Nie
starać się zadowolić innych, tylko postawić na pierwszym
miejscu swoje pragnienia i swoje potrzeby. Myślę, że to
byłaby moja rada dla ludzi z Polski, którzy chcą realizować
swoje plany artystyczne.
Kari Aalto: Trzeba do tego mieć odwagę i trzeba w siebie
uwierzyć, żeby móc podążać za swoimi marzeniami.
Marcin Kozłowski: Bardzo wam dziękuję za wywiad i mam
nadzieję, że kiedyś przyjedziecie na koncert do Polski,
żeby dać się bliżej poznać naszym czytelnikom. No i powo−
dzenia w Wiedniu! ■

Fińscy muzycy występują na koncertach na
całym świecie. W swoich piosenkach mówią
o problemach osób z niepełnosprawnością
i o tym, jak można sobie z nimi radzić.
Muzycy z Finlandii udzielili wywiadu
specjalnie dla czytelników naszego czasopisma.
W wywiadzie członkowie zespołu opowiadają,
jak piszą słowa i muzykę do swoich piosenek.
Słowa pisze Kari, najczęściej pisze o polityce.
Kilka piosenek napisał też Pertti. Użył do
tego notatek ze swojego pamiętnika.
Muzykę tworzą wspólnie – najpierw Pertti
zaczyna grać coś na gitarze, a potem inni
ze swoimi instrumentami dołączają po kolei.
Członkowie zespołu pokazują wszystkim, że
są zwykłymi ludźmi i mają podobne do
innych problemy. Nie chcą, żeby widzowie
na koncertach widzieli w nich tylko osoby
z niepełnosprawnością. Chcą żeby po prostu
dobrze się bawili słuchając muzyki.
Muzycy z Finlandii radzą innym osobom
z niepełnosprawnością, żeby robiły to, co
lubią i realizowały swoje marzenia. Żeby nie
słuchać ludzi, którzy mówią, że im się nie
uda, tylko znaleźć odwagę, uwierzyć w siebie
i spróbować coś zrobić.
SPOŁECZEŃSTWO dla WSZYSTKICH
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Elżbieta Siwińska

Wychodząc w świat
Nazywam się Elżbieta Siwińska
i mam 30 lat. Od 2006 roku jestem

„Na przekór nowym czasom”

uczestniczką Warsztatu Terapii

Świat jest pełen czarnych myśli, niepokojów
Świat jest pełen ostrych słów raniących tak
Świat jest pełen zmiennych nastrojów
Świat jest pełen tych innych tak, ale wad
Świat jest pełen łamiących serca kłótni
Świat jest pełen gorszących nas bzdur
Świat się zmienia, a ludzie są smutni
Świat nas karmi trocinami z chmur
Świat jest trudny, pełen zła
Pierwszy plan zmywają tła
Ale cieszmy się nim jak najlepiej,
By w całym tym bałaganie się nie lepić

Zajęciowej Koła Polskiego
Stowarzyszenia na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym
w Aleksandrowie Łódzkim
i od tamtego czasu bardzo zmieniło
się moje życie.
Poznałam fantastycznych terapeutów,
z którymi jestem bardzo zżyta i są
moimi przyjaciółmi.
Przygodę z wierszami rozpoczęłam
jeszcze w Zasadniczej Szkole Zawodowej.
Biorąc udział w różnych konkursach
dostałam wiele nagród i wyróżnień.
Moją pasją jest czytanie książek i pisanie
wierszy. Na papier przelewam swoje
lęki, nieodkryte lądy serca, uczucia
i pragnienia.
Dzięki zaangażowaniu terapeutów
udało się wydobyć mój talent pisarski,
niczym skarb, a pisane przeze mnie
wiersze „wyszły” na świat.
Bardzo mocno wierzę w to, że ludzie
będą je czytać z zapartym tchem
i wielką przyjemnością.

Wszystkie wiersze powstały pod czujną
opieką Rafała Iwańskiego, terapeuty zajęciowego.
Jest on również pierwszym recenzentem twórczości Elżbiety Siwińskiej.
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„Pora zachwytu”
Rzeczywistość przygniata cię, ktoś cię zranił, jest ci źle
Wokół dzieje się samo zło, fałsz za fałszem, za ciosem cios
Głos wewnętrzny mówi ci, czas się skończył, nie masz nic
Nie masz siły, osiągasz dół, chcesz nie myśleć, nie chcesz czuć
Zagubiony przemierzasz świat swoich myśli, szukasz wad
Obwiniasz siebie za cały byt, chylisz głowę, chcesz się bić
Odkupić chcesz całe zło, uważasz, że to jest to…
Zawsze kiedy czujesz ból
Zawsze kiedy osiągasz dół
Zawsze kiedy czujesz złość
Zawsze kiedy stracisz coś
Zawsze gdy coś zmęczy Cię
Spróbuj zachwycić się
Trzeba wstać by żyć
Trzeba wstać i iść
Choćbyś stracił czas
Choćbyś dostał w twarz
Choćbyś był na dnie
Wstań i zachwyć się!

„W pętli uczuć’’
Tak! To znowu Ty! Obłudny, fałszywy, zły…
Z bezsilności znów chcą płynąć łzy
Twych słów ostrych tak... nie chcę już znać
Już nieraz od ciebie dostałam w twarz!
Nienawidzę cię! I to jak!
Nienawidzę cię... Już słów mi brak
Znikaj stąd! Żal goryczy przelał czarę
Tym razem już przebrałeś miarę!!
Lecz nie wiem czy nadal kochać cię
Głowa mówi NIE lecz serce... któż to wie?!
Nie pytaj mnie czy dłonie mi drżą
Tęsknią za ciałem, wciąż Ciebie chcą
Sama się zmieniłam – dobrze o tym wiesz
Nie wiem czy Ciebie znam, czy Ty wiesz czego chcesz?
Cierpliwie pukam… do drzwi serca Twego
Daj mi nadziei Siebie – nie chcę serca samego
Tak trudno nam być z sobą... osobno jeszcze gorzej
Los dał mi prztyczka w nos. Wybaczyć?
Nie wiem. Może…
Nie zrozum mnie źle;
W uczuciach swych sama plączę się.
W wolności prawdziwej znaleźć chcę swój dom!
Więc proszę dziś, odejdź stąd.

Dzień Godności Osoby
z Niepełnosprawnością
Intelektualną 2015
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