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Nasz Warsztat Terapii Zajęciowej od wielu lat organizuje różnego rodzaju akcje, którego
odbiorcami są sami uczestnicy WTZ, ich przyjaciele i rodzina, osoby niepełnosprawne nie
uczęszczające do WTZ, środowisko osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, dzieci z
przedszkola, szkół podstawowych, młodzież z gimnazjum i szkół średnich, społeczność lokalna.
Organizujemy wystawy prac uczestników WTZ, pokazy filmów animowanych, które powstały u
nas; spotkania z poezją którą spisywali uczestnicy wtz; spotkania integracyjne dla dzieci w
przedszkolu i inne.
Na naszej stronie internetowej: http://wtz.netbiz.pl/ , która nota bene otrzymała nagrodę
najlepszej strony warsztatu terapii zajęciowej w Polsce (konkurs organizowany przez Magazyn
WóTeZet), można obejrzeć zdjęcia, a także filmy z naszych akcji, przeczytać o wszystkim co
wydarzyło się na warsztacie.
Wydarzenie, które chcemy zaprezentować Państwu, odbyła się 28 września 2012 roku.
Tym razem połączyliśmy siły ze Stowarzyszeniem „Na Górze” działającym w Chodzieży i
okolicach. Zorganizowaliśmy wspólnie imprezę połączoną z wystawą naszych prac oraz
koncertem zespołu Na Górze. Wyzwaniem dla nas było szczególnie to, że zmieniliśmy miejsce wyjechaliśmy poza własne środowisko, poza Chodzież, do innego miasta. W 15 km dalej
położonym Szamocinie, musieliśmy wszystko tak zorganizować, żeby każdy miał możliwość
dotarcia na miejsce. Wiemy, że dla osób niepełnosprawnych (zarówno tych fizycznie jak i
intelektualnie) komunikacja miejska czy też podmiejska jest dużą barierą. Dlatego też przy okazji
wspólnej integracji, za cel postawiliśmy sobie pokonanie jej, w taki sposób aby każdy uczestnik
czuł satysfakcję, że zrobił kolejny krok do przodu.
Impreza odbyła się w klubie Krater w Szamocinie. Celem imprezy była przede wszystkim
dobra zabawa, a przez nią integracja i promocja działań WTZ na innym terenie. W naszej akcji
udział brali uczestnicy WTZ, ich koledzy, rodziny, dzieci i młodzież z Domu Dziecka, oraz
miejscowa społeczność. Okazało się, że wzbudziliśmy spore zainteresowanie (do tego stopnia, iż
w klubie zrobiło się tłoczno). Szacunkowo można powiedzieć, że było nas około 90 osób. Imprezę
zaliczamy do tych nieskromnie mówiąc, bardzo udanych.
Jako instruktor mam świadomość, że organizowanie przez WTZ akcji „społecznie
użytecznej” jest bardzo ważne dla promocji warsztatu, „oswajania” lokalnej społeczności z
osobami niepełnosprawnymi i ich potrzebą bycia w społeczeństwie. Z drugiej strony jest to bardzo
ważna działalność na rzecz samych uczestników WTZ. Wiemy, że bardzo duży procent osób
niepełnosprawnych, nie ma szans na żadną aktywności „poza domową” – kończąc zajęcia na
warsztacie, przestają działać.
Osoby te często są uzależnione od swojej rodziny. Specjalnie podkreślam tutaj, że są
uzależnione a nie zależne, ponieważ lata naszej pracy pokazały, że często rodzice boją się
podejmowania prób samodzielności przez swoje niepełnosprawne dzieci - wyręczają ich, nie
pozwalają im robić rzeczy, które mogli by robić – w taki sposób powstaje wyuczona bezradność.
Poprzez organizację różnych akcji, które są o różnych godzinach (nie tylko w godzinach pracy
WTZ) a także w różnych miejscach (niekiedy wymagających samodzielnego dojazdu) aktywujemy
naszych uczestników, mobilizujemy rodziców do wypuszczenia swoich dzieci z domów. Niestety
nie zawsze się to udaje, pomimo dostrzegalnych, pozytywnych efektów, które widzimy. Poza tym
na naszych imprezach, nasi podopieczni mają takie samo prawo jak każdy kupić sobie za własne,
zaoszczędzone pieniądze pizzę, frytki, kawę czy piwo.
Z bardzo dużą satysfakcją patrzyłam, gdy podczas ostatniej naszej imprezy grupa
niepełnosprawnych osób (zarówno uczęszczających na WTZ jak i osób spoza ), umówiła się by
wspólnie przyjechać do „Krateru”, razem bawić się i wracać do domu. Dla nas wydaje się to takie
proste, lecz dla wielu osób niepełnosprawnych jest to prawdziwe wyzwanie! Wszystkie tego typu
akcje są przede wszystkim okazją dla niepełnosprawnych do wyjścia z domu, spotkania się i
spędzenia wolnego czasu (na którego nadmiar stale narzekają). Przy okazji promujemy WTZ,
integrujemy się z lokalnym społeczeństwem, kształtujemy pozytywny wizerunek osoby
niepełnosprawnej – tak naprawdę to tylko dodatkowy plus sytuacji, która powinna być
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standardem, nie budzącym ogólnego zdziwienia.
Podsumowując:
- liczba zaangażowanych osób – 100% uczestników wtz,
- zasięg akcji – przyjaciele i rodzina uczestników wtz, osoby niepełnosprawne nie uczęszczające
do wtz, środowisko osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, społeczność lokalna,
- pomysł i cel akcji – organizacja wystawy i koncertu czyli dobrej zabawy, integracja, stworzenie
możliwości uczestnictwa w wydarzeniu kulturalnym dla osób niepełnosprawnych zależnych od
drugiej osoby, promowanie działalności osób niepełnosprawnych oraz Warsztatu Terapii
Zajęciowej,
- atrakcyjność opisu akcji – do Państwa oceny,
- materiały dodatkowe: plakaty z wybranych akcji organizowanych przez wtz,
tekst z
warsztatowej gazetki i strony internetowej, zdjęcia, płyta DVD z fragmentem programu „Panorama
Chodzieska” prezentowanego w lokalnej telewizji (relacja z imprezy).
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