Sprawozdanie z drugich międzynarodowych warsztatów organizowanych
w ramach projektu: „Różnorodność jednoczy - razem dla Europy”, programu Europa
dla Obywateli.
Powiat Wodzisławski 15-19 maja 2016 r.

Zakres tematyczny: „Integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem. Możliwość
społecznego

i

międzykulturowego

zaangażowania

w

skali

lokalnej

i wymiarze UE”
Uczestnicy warsztatów:
Partnerzy projektu- Powiat Recklinghausen w Republice Federalnej Niemiec
(18 uczestników), Powiat Sörmland w Królestwie Szwecji (12 uczestników), Powiat
Jelgava na Łotwie (9 uczestników).

16 maja 2016 r. – poniedziałek
1. Udział w seminarium pn. „Integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem.
Możliwość społecznego i międzykulturowego zaangażowania w skali lokalnej
i wymiarze UE” w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Gorzycach.
Głównym celem międzynarodowego spotkania była wymiana doświadczeń
i dobrych praktyk w zakresie metod pracy z osobami niepełnosprawnymi
w Polsce.
- Otwarcie spotkania przez Starostę Wodzisławskiego Ireneusza Serwotkę.
- Wystąpienie europosła Marka Plury. Przedstawienie zmian, jakie miały
miejsce w ciągu minionych 20 lat w podejściu do osób niepełnosprawnych m.in.
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otwartość pracodawców w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, poprawa
sytuacji w edukacji, będącej kluczem do samodzielności oraz wzrost szans
i możliwości do aktywnego spędzania wolnego czasu.
- Prelekcja Jana Zielińskiego pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych przy
Marszałku Województwa Śląskiego o sytuacji osób niepełnosprawnych
w województwie śląskim oraz podejmowanych działaniach na rzecz ich
integracji.
- Prezentacja ośrodka Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II
w Gorzycach przez dyrektora placówki Ryszarda Nawrockiego. Przybliżenie
działalności ośrodka zapewniającego całodobową opiekę 218 osobom
starszym i niepełnosprawnym fizycznie.
- Przedstawienie procesu podejścia do integracji w edukacji na przykładzie
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim przez dyrektora
placówki Annę Białek- pionierki nauczania integracyjnego wśród powiatowych
jednostek oświatowych.
- Widowisko teatralne uczniów szkoły w konwencji czarnego teatru,
polegającego na połączeniu efektów wizualnych: białych tkanin, czarnego tła
oraz lamp fluorescencyjnych.
-

Wystąpienie

Sabine

Fisher

koordynator

lidera

projektu

(Powiat

Recklinghausen) na temat głównych założeń projektu partnerskiego.
- Prezentacja Lucyny Stiel- radnej Powiatu Wodzisławskiego oraz prezesa
stowarzyszenia „Radlińska Przystań” na temat działań podejmowanych przez
organizacje pozarządowe na rzecz osób niepełnosprawnych.
- Prezentacja multimedialna „10 lat z Bluesem”- największej imprezy dla osób
niepełnosprawnych w powiecie wodzisławskim.
- Emisja filmu na temat pozytywnych zmian jakie zaszły w powiecie
wodzisławskim po wstąpieniu do Unii Europejskiej.
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2. Wizyta studyjna w Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach. Zwiedzanie
kompleksu budynków wchodzących w skład ośrodka m.in. kaplicy, biblioteki,
kawiarenki internetowej, pomieszczeń rehabilitacyjnych, parku z ponad
stuletnim drzewostanem.
3. Wizyta studyjna w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Gorzycach.
 Omówienie zadań realizowanych przez Warsztat w zakresie rehabilitacji
społecznej i zawodowej przez kierownika- Jarosława Michalczuka.
 Zapoznanie się z technikami terapii zajęciowej prowadzonymi przez
trenerów w poszczególnych pracowniach Warsztatu.
 Prezentacja filmu pt.: „1 dzień z życia uczestnika warsztatu”.
 Zwiedzanie pracowni placówki: gospodarstwa domowego, krawiecko–
rękodzielniczej,

stolarsko–ramiarskiej,

witrażu,

komputerowo–poligraficznej, teatralno–muzycznej.
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ceramicznej,

17 maja 2016 r. – wtorek
1. „Chlebowa Chata” Brenna- wycieczka integracyjna mająca na celu poznanie
kultury i tradycji regionu – jak wyglądało życie 100 lat temu.
2. Wizyta

studyjna

w

Fundacji

Rozwoju

Przedsiębiorczości

Społecznej

„Być Razem” w Cieszynie.
 Seminarium nt.: ekonomii społecznej w Cieszynie,
 Przedstawienie

dobrych

praktyk

–

partnerskich

i interdyscyplinarnych systemów działających na rzecz:


osób bezdomnych,



osób bezrobotnych,



ofiar przemocy domowej,



osób w trakcie kryzysu i znajdujących się w trudnych sytuacjach
życiowych,



młodych matek przygotowujących się do macierzyństwa.

 Przedstawienie modelu współpracy organizacji pozarządowych oraz
jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorców w Cieszynie
poprzez:


budowanie partnerstwa pomiędzy organizacjami pozarządowymi
a jednostkami samorządu terytorialnego,



partnerstwo lokalne- trójsektorowe,



współpracę- między podmiotami ekonomii społecznej, JST
a środowiskiem biznesu,
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partnerstwo w zakresie tworzenia polityki społecznej,



spółdzielnie socjalne.

 Zaprezentowanie strategii marketingowej przedsiębiorstwa społecznego:
analiza rynku, planowanie sprzedaży, design produktów marki WellDone
wytwarzanych przez Fundację.

18 maja 2016 r. – środa
1. Uczestnictwo w koncercie integracyjnym „Blues dla Niepełnosprawnych”
w

Olzie,

największej

w

regionie

imprezie

kulturalnej

dla

osób

niepełnosprawnych.
 Udział

ośrodków

zajmujących

się

osobami

niepełnosprawnymi

z powiatu wodzisławskiego, powiatu raciborskiego i Tarnowskich Gór.
 Występ zespołu Cheap Tabacco, jednego z najpopularniejszych młodych
grup polskiego blues-rocka.
 Wspólne prace plastyczne z udziałem wolontariuszy- uczniów Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim.
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2. Warsztaty partycypacyjne pt.: „Inicjatywa lokalna jako sposób na realizację
potrzeb społeczności lokalnych”.
 Dyskusja uczestników o potrzebach społecznych w swoich krajach
(zajęcia grupowe).
 Przedstawienie

propozycji

inicjatyw

lokalnych,

odpowiadającym

potrzebom osób niepełnosprawnych w krajach partnerów.
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3. Warsztaty kulturalno-edukacyjne. Wspólna nauka podstawowych
w

językach ojczystych

zwrotów

partnerów oraz śpiewanie piosenek na podstawie

wydanego w ramach warsztatów śpiewniko-słownika.
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