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OPIS AKCJI SPOŁECZNIE UŻYTECZNEJ (max 2 strony)
          Od pewnego czasu w naszej warsztatowej pracowni ceramicznej zamieszkały jeże. 
Zabawne to zwierzątka – kolczaste, ale jakież przy tym milutkie. Uczestnicy mocno zaangażowali 
się w lepienie jeżowych rodzin, stąd też pomysł, aby podzielić się naszą jeżową radością z 
przedszkolakami. Wśród uczestników WTZ jest miłośniczka literatury, zapalona czytelniczka – to 
właśnie jej przydzielono zadanie stworzenia historyjek z kolczastym przyjacielem. Śmiechu było 
co niemiara, gdy od słowa do słowa, w grupie rysowała się postać jeża Ignacego. Uczestnicy 
nadali mu cechy jak najbardziej ludzkie –  okazało się, że jeż może być samotnikiem, 
romantykiem, poszukiwaczem przygód, ojcem i oczywiście miłośnikiem nadgniłych jabłek. 

Inspiracja  budzi inspirację, to nieodłączny cykl tworzenia. W myśl za spersonifikowaniem 
Ignacego, powstał pomysł  namalowania ilustracji przez jednego z warsztatowiczów. Jest  historia, 
są  obrazy jaki z tego efekt? Pachnąca jeszcze drukiem, książeczka dla najmłodszych, o jeżu 
Ignacym. Przedszkolaki to jednak wymagający partner do zabawy edukacyjnej, aby jeszcze 
bardziej zainteresować ich jeżowymi historiami –  ulepiliśmy całą rodzinę Ignacego. Tak 
przygotowani, ruszyliśmy do przedszkola na zajęcia.

Najpierw w przedszkolnym ogrodzie schowaliśmy jeże, po czym poszliśmy na zajęcia z 
przedszkolakami. Na zajęciach poznaliśmy się z dziećmi, przeczytaliśmy nasze opowiadanie, 
uczestniczyliśmy w zabawach tematycznych (w ich przeprowadzeniu pomogła pani nauczycielka 
z przedszkola), następnie dzieci kolorowały rysunki z jeżami. Po tych zabawach wszyscy razem 
poszliśmy na ogród. Jakaż była radość, gdy okazało się, że muszą odnaleźć całą jeżową rodzinę i 
rozpoznać bohaterów opowiadanych przygód. Dzieci zaintrygowane po kolei znajdowały 
wszystkie 7 jeży, które im przynieśliśmy.  Przedszkolaki liczyły je, porównywały a następnie 
chowały w trawie, krzakach, piaskownicy. Później dowiedzieliśmy się, że dwóm jeżom udało się 
zbiec z placu zabaw. Kto wie może ruszyły po własną przygodę zazdroszczą Ignacemu? Może to 
historia na kolejną jeżową opowieść?

Tak wyglądało nasze pierwsze spotkanie integracyjne w przedszkolu im. Szewczyka 
Dratewki na ul.Bosej w Chodzieży. W przygotowaniu tego wydarzenia brało udział ośmiu 
uczestników naszego warsztatu, a w zajęciach prowadzonych w przedszkolu około 25 dzieci (nie 
licząc dodatkowej grupy, która zaangażowała się w poszukiwanie zaginionych jeży).

Obecnie jesteśmy w trakcie przygotowywania się do kolejnych zajęć. Tym razem będzie to 
„Spotkanie w ZOO”. Przygotowujemy gipsowe odlewy zwierząt, które sami pokolorujemy, 
jesteśmy również w trakcie tworzenia opowiadania o przygodach w ogrodzie zoologicznym. 
Naszym założeniem jest, alby każdy uczestnik wtz brał udział w przygotowaniu chociaż jednego 
spotkania  integracyjnego.  Ile  będzie  spotkań?  Tyle  ile  mamy  wyobraźni,  ile  pomysłów  nam 
wpadnie do głowy. Mamy nadzieję, że inspiracji i radości tworzenia nam nie zabraknie. 

Projekt jest współfinansowany ze środków
 Samorządu Województwa Wielkopolskiego



            Niepełnosprawna młodzież z  WTZ, która uczestniczyła w zajęciach integracyjnych w 
przedszkolu świetnie sobie poradziła. Dzieci były zainteresowane naszymi zajęciami a my 
jesteśmy zadowoleni z nowego doświadczenia. Wyobraźnię można (a nawet należy ) rozwijać 
niezależnie od stopnia sprawności, wieku i inny cech – wystarczy tylko chcieć.
                 
          Podsumowując:
- liczba zaangażowanych osób – 100% po zakończeniu akcji, w sumie mamy nadzieje, że akcja 
się nie skończy tylko przerodzi w spotkania cykliczne,
- zasięg akcji – 3 przedszkola w Chodzieży,
- pomysł i cel akcji – spotkania z przedszkolakami, integracja od najmłodszych lat, kształtowanie 
pozytywnego wizerunku osoby niepełnosprawnej w społeczności lokalnej, promowanie 
działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej,
- atrakcyjność opisu akcji – do Państwa oceny,
- materiały dodatkowe: książeczka, tekst z warsztatowej gazetki i strony internetowej, zdjęcia, jeż 
figurka (miniaturowy jeż – w zajęciach wykorzystaliśmy dużo większe figurki).

Projekt jest współfinansowany ze środków
 Samorządu Województwa Wielkopolskiego


