
 1 

BIULETYN  nr 4 ( 35 ) – WYDANIE SPECJALNE 
  

1. WSTĘP -  Pani Starosta ( zdjęcie ) 
2. – WPROWADZENIE - Pani Dyrektor PCPR Elżbieta Sroczyńska  ( zdjęcie) 
Zadania Instytucji i Placówek działających na rzecz osób niepełnosprawnych  
( zadania powiatu i wynikające z nich obowiązki i kompetencje)  
3. „Wizytówki”  Instytucji i Placówek: 

( krótka charakterystyka, osiągnięcia; kolorowe zdjęcia na papierze kredowym.) 
 

 DOM POMOC SPOŁECZNEJ W ŚLESINIE; 
 
 SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY W RYCHWALE; 

 
 STOWARZYSZENIE "SZKOŁA TWÓRCZEJ INTEGRACJI W MILINIE; 

 
 ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY w GŁĘBOCKIEM; 

 
 ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY IM. DOKTORA PIOTRA JANASZKA FUNDACJI 

MIELNICA; 
 

 WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ FUNDACJI MIELNICA W MIELNICY DUŻEJ; 
 

 WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ W PAPROTNI; 
 

 WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ W SADLNIE; 
 

 WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB  
Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W WILCZYNIE 

 
4. Kalendarium imprez powiatu konińskiego z udziałem osób niepełnosprawnych  
w 2003 roku 
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WSTĘP 
 

Osoby niepełnosprawne napotykają na bariery w dostępie do każdej dziedziny życia 

społecznego. 

Działania Starostwa Powiatowego w Koninie we współpracy z instytucjami  

i organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych opierają się na identyfikacji 

i likwidacji tych przeszkód. Poprzez wspólne inicjatywy dążymy do zwiększenia udziału 

niepełnosprawnych mieszkańców naszego powiatu w życiu społecznym i zawodowym.  

Nasze działania skierowane są także na uwrażliwienie społeczności lokalnej na prawa  

i potrzeby osób z niepełnosprawnością. 

Rok 2003 ustanowiony został przez Radę Unii Europejskiej Europejskim Rokiem 

Osób Niepełnosprawnych. W przededniu wejścia do UE, Polska - jako kraj kandydujący,  

po raz pierwszy zaproszona została do udziału w jego obchodach.  

Samorząd powiatowy, jednostki organizacyjne i organizacje pozarządowe 

przygotowały wiele interesujących przedsięwzięć służących integracji niepełnosprawnych  

i pełnosprawnych mieszkańców Ziemi Konińskiej. 

W ramach Powiatowych Obchodów Roku Osób Niepełnosprawnych 

przygotowaliśmy także specjalne wydanie Biuletynu Informacyjnego prezentujące placówki 

działające na naszym terenie, które wspomagają proces edukacyjny i rehabilitacyjny osób 

niepełnosprawnych, a nade wszystko są drugim, a czasem jedynym domem dla osób 

niepełnosprawnych. 

Mam nadzieję, że lektura biuletynu pobudzi Państwa do refleksji nad sytuacją osób 

z niepełnosprawnością i przekona, jak w czasach rywalizacji o pracę, sukces i godne życie,  

w rzeczywistości lansującej silne jednostki, może funkcjonować osoba niepełnosprawna w 

poczuciu własnej wartości z możliwością rozwijania zainteresowań i umiejętności.  

Pamiętajmy, że osoby niepełnosprawne mają pełne prawo żyć, nie „obok nas”  

ale z nami. 

 

       Elżbieta Streker – Dembińska 

       Starosta Koniński 
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Co siódmy mieszkaniec w Polsce jest niepełnosprawny, a w co trzeciej rodzinie    żyje 
osoba niepełnosprawna.  To nie jest sprawa marginesu społeczeństwa, to problem niezwykle 
istotny z punktu widzenia polityki społecznej tym bardziej, że rośnie w Polsce natężenie skali 
niepełnosprawności.  
 Liczba osób niepełnosprawnych  oraz różnorodność problemów, jakie rodzi 
niepełnosprawność sprawia, że grupa ta powinna zajmować szczególne miejsce w społecznej 
polityce samorządów.   
            Podstawowe dane dotyczące osób niepełnosprawnych w powiecie  przedstawiaja się 
następująco: 
 
Ludność ogółem : 121 740 
 Osoby niepełnosprawne -ogółem  15 315 
 W tym            - mężczyzni                      7 500 
                         - kobiety                           6 400 
                          -dzieci w wieku do 16 lat  1 415 
 
Osoby niepełnosprawne pracujące w zakładach pracy chronionej   56 
 
Osoby niepełnosprawne  poszukujące pracy     235 
Osoby niepełnosprawne bezrobotne                   265 
Osoby niepełnosprawne w wieku 16 lat i wiecej         - ogółem  13 900 
           W tym  :     - ze znacznym stopniem niepełnosprawności         3044 
                              - z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności  7 008 
                               -z lekkim stopniem niepełnosprawności                3 848 
 
INSTYTUCJE WSPARCIA 
 
Ośrodki pomocy społecznej            - 14 
Domy pomocy społecznej                -   1 
Domy środowiskowego wsparcia    -  2 
Warsztaty Terapii Zajęciowej         - 4 
Organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych    - 11 
 
EDUKACJA DZIECI I MŁODZIEŻY 
 
Przedszkola                - ogółem  91   
             W tym :          - z oddziałami integracyjnymi     0 
                                    - specjalne                                    0 
                     
Szkoły podstawowe     - ogółem  88 
             W tym               - z oddziałami integracyjnymi   4 
                                       - specjalne                                  1 
 
Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne  ogółem  26 
                 W tym            - z oddziałami integracyjnymi   0 
                                         - specjalne                                 1 
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CHRONIONY RYNEK PRACY  
 
Zakłady pracy chronionej                 - 3 
Zakłady aktywności zawodowej        -0  
 
     
           W przyjętej powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych znalazł się 
program  adresowany do osób niepełnosprawnych : „Osoba niepełnosprawna w społeczności 
lokalnej” zawierający zasadnicze kierunki działań na rzecz osób niepełnosprawnych.                        
Program   ten  powstał we współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz 
osób niepełnosprawnych na terenie powiatu. Warto  w tym miejscu podkreślić znaczącą rolę, 
jaką odgrywają organizacje pozarządowe w realizacji przez powiat zadań w tym zakresie.. 
 
   Aktualny katalog zadań powiatu dotyczących osób niepełnosprawnych  przedstawia się  
następująco: 
 
1) udzielanie osobom niepełnosprawnym  pożyczek na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej lub rolniczej, 
2) zwrot pracodawcom kosztów poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub 

istniejących stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych 
3) zwrot kosztów rozpoznania przez służby medycyny pracy potrzeb wynikających z 

niepełnosprawności pracodawcom planującym przystosowanie nowych lub istniejących 
stanowisk pracy 

4) umarzanie ,rozkładanie na raty i odraczanie spłat pożyczek udzielonych na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej osobom niepełnosprawnym w związku z trudną sytuacją losową 
pożyczkobiorców. 

5) współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób 
niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej tych osób, 

6) doradztwo organizacyjno-prawne i ekonomiczne  w zakresie działalności gospodarczej i 
rolniczej podejmowanej przez osoby niepełnosprawne 

7) dofinansowanie : 
a)  uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 

rehabilitacyjnych, 
b) sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, 
c) zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 

przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów 
d) likwidacji barier architektonicznych, , w komunikowaniu się i technicznych w 

związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych 
e) rehabilitacja dzieci i młodzieży 

8)finansowanie w części lub całości kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii 
zajęciowej, 
9)pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych ,ich szkolenie 
  oraz przekwalifikowanie , 
10)kierowanie osób niepełnosprawnych , które wymagają specjalistycznego programu 
szkolenia oraz rehabilitacji leczniczej i społecznej , do specjalistycznego osrodka 
szkoleniowo-rehabilitacyjnego lub innej placówki szkoleniowej 
11)współpraca z organami rentowymi w zakresie wynikającym z odrębnych przepisów , 
12)doradztwo organizacyjno prawne i ekonomiczne w zakresie działalności gospodarczej lub 
rolniczej podejmowanej przez osoby niepełnosprawne 



 5 

13)współpraca z właściwym terenowo inspektorem pracy  w zakresie oceny i kontroli miejsc 
pracy osób niepełnosprawnych . 
 
Wyżej wymienione zadania realizowane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz 
przez Powiatowy Urząd  Pracy  w drodze samodzielnej realizacji bądź  zlecania zadań 
organizacjom pozarządowym,  finansowane  ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
        Elżbieta Sroczyńska 
        Dyrektor Powiatowego Centrum 
        Pomocy Rodzinie w Koninie 



 6 

 
DOM POMOC SPOŁECZNEJ W ŚLESINIE 

 
Dom Pomocy Społecznej w Ślesine funkcjonuje jako samodzielna jednostka 

organizacyjna od 1 września 1995 roku 
Poczynając od 1 stycznia 1999 roku Dom Pomocy Społecznej w Ślesinie funkcjonuje  
w oparciu o uchwałę Rady Powiatu Konińskiego nr V/37/99 z dnia 24 lutego 1999 roku jako 
samodzielna placówka pomocy społecznej podległa Starostwu Powiatowemu w Koninie. 

Placówka realizuje swoje zadania na rzecz mieszkańców zapewniając:  
• usługi bytowe polegające na zakwaterowaniu, żywieniu, utrzymaniu czystości 

 i higieny osobistej mieszkańców. Opiekunowie i pokojowe sprawują całodobową 
opiekę nad pensjonariuszami. 

• usługi medyczne świadczone przez lekarza rodzinnego, lekarzy specjalistów  
oraz całodobową opiekę pielęgniarską. Zapewniona jest również opieka 
psychologiczna i psychiatryczna. 

• rehabilitację ruchową prowadzoną przez wykwalifikowanych specjalistów 
rehabilitacji. 

• terapię zajęciową prowadzoną przez wykwalifikowanych, doświadczonych 
terapeutów. 

• opiekę socjalną w zakresie pomocy w rozwiązywaniu codziennych problemów 
życiowych, organizowaniu zajęć w czasie wolnym, organizowaniu imprez 
kulturalnych, sportowych i turystycznych oraz obozów rehabilitacyjnych. 

 
Aktualnie, Dom Pomocy Społecznej w Ślesinie dysponuje stu miejscami całodobowego 

pobytu. Podopieczni kierowani są do nas przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Koninie. 

Z inicjatywą o umieszczenie w naszej placówce może zwrócić się zainteresowany, jego 
rodzina, osoby fizyczne lub instytucje do właściwego terenowo Ośrodka Pomocy Społecznej, 
który po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego i skompletowaniu niezbędnych 
dokumentów zwraca się z wnioskiem do PCPR w Koninie o umieszczenie w Domu Pomocy 
Społecznej. Mieszkańcy kierowani są do DPS-u na czas nieokreślony, a pobyt w placówce 
odbywa się na zasadzie dobrowolności. Dom jest placówką otwartą. 

 
DPS w Ślesinie jest organizatorem licznych imprez sportowych, kulturalnych, 

turystycznych i rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych. 
Do najbardziej znanych należą: "Międzynarodowe Sportowe Spotkania Przyjaciół ", 
Międzynarodowy Bieg Sztafetowy Osób Niepełnosprawnych Lantzendorf (Austria) - Templin 
(Niemcy), Międzynarodowe Warsztaty Plastyczne Osób Niepełnosprawnych oraz Plener 
Malarski (z udziałem malarzy profesjonalistów). Dwie ostatnie imprezy połączone są  
z festynami, występami zespołów muzycznych, wystawami prac i aukcjami. 
 

Od 1995 roku jest, nasza placówka jest w trakcie rozbudowy. 
W wyniku realizacji inwestycji zakończono dotychczas i oddano do użytku budynek 
gospodarczy, zespół pawilonów mieszkalnych, wykonano większość ogrodzenia terenu, małej 
architektury oraz dróg i chodników. Budowany obiekt posiadał będzie gabinety 
rehabilitacyjne i terapeutyczne. Pomieści również węzeł żywieniowy ze stołówką  
i magazynami, wielofunkcyjną salkę, a także gabinety lekarskie, fryzjersko-kosmetyczne, salę 
edukacyjną, pomieszczenia administracyjne oraz pokoje gościnne. Oddanie obiektu do 
eksploatacji stworzy warunki do prawidłowej realizacji zadań stojących przed naszą 
placówką. Pozwoli na uruchomienie 30-tu dodatkowych miejsc dziennego pobytu, a także na 
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otwarcie się placówki w kierunku lokalnego środowiska. Stworzone zostaną również warunki 
do rozwinięcia działalności gospodarczej. 
 Dodatkowym atutem naszego Domu, jest jego lokalizacja. Placówka mieści się  
na działce o powierzchni 1,72 ha, położonej nad samym brzegiem Jeziora Ślesińskiego, 
stanowiącego  jeden z akwenów na drodze wodnej łączącej rzekę Wartę z jeziorem Gopło. 
W odległości około 8 km, po przeciwnej stronie ciągu jezior, znajduj się znane w całej Polsce 
Sanktuarium Maryjne w Licheniu z jedną z największych świątyń europejskich. 
 
 
        
 

Halina Wójcik 
       Dyrektor DPS w Ślesinie 
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SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY  
W RYCHWALE 

 
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Rychwale powstał w 1985 roku i jest 

placówką publiczną opieki całkowitej dla dzieci i młodzieży upośledzonej w stopniu lekkim, 
umiarkowanym i głębokim.  

W Ośrodku mieści się 6 – letnia specjalna szkoła podstawowa z oddziałem "Klasy 
życia", 
 3 - letnie gimnazjum specjalne, także z oddziałem "Klasy życia" oraz internat. W struktury 
Ośrodka wchodzi również oddział zamiejscowy dla dzieci głęboko upośledzonych umysłowo, 
który działa przy Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie. W roku szkolnym 2003/2004 zostanie 
utworzona Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna o profilu - Kucharz i Cukiernik dla dzieci  
z upośledzeniem lekkim, a na rok 2004/2005 zaplanowano utworzenie klasy uzawodowionej  
dla dzieci z upośledzeniem umiarkowanym i znacznym.  

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Rychwale w roku szkolnym 
2002/2003 rozpoczął pracę z 85 uczniami szkoły podstawowej i gimnazjum łącznie. 
  

Zadania, które realizuje Ośrodek w Rychwale to nie tylko przekazywanie wiedzy 
dostosowanej do predyspozycji dzieci i przygotowanie ich do życia codziennego, ale także 
organizowanie imprez o charakterze sportowym i rekreacyjnym, konkursów piosenek i tańca, 
dzięki którym wychowankowie odreagowują skumulowane emocje, dowartościowują samych 
siebie, pozbywają się lęków i nieśmiałości – „uczą żyć". Wychowankowie bardzo chętnie 
uczestniczą w zajęciach, w których uczą się i jednocześnie bawią.  

 
Ośrodek dysponuje dobrze wyposażonym internatem na 50 osób, salą rehabilitacyjną, 

nowoczesną pracownia komputerową, sprzętem audiowizualnym i niezbędnymi pomocami 
dydaktycznymi. 

 
W ramach zajęć oferujemy szereg imprez artystycznych i sportowych, cotygodniowe 

wyjazdy na basen i hydroterapię, turnusy rehabilitacyjne i obozy letnie. 
 Wychowankowie Ośrodka chętnie uczestniczą w wyjazdach rekreacyjno – 
wypoczynkowych, wśród których znajdują się: cotygodniowe wyjazdy na basen do Konina 
oraz hipoterapią w Klubie Jeździeckim „Sawanna”, wycieczki do muzeum w Gosławicach, 
wycieczki klasowe do zakładów pracy, turnusy rehabilitacyjne w Krynicy i Darłówku.  
W ośrodku działa 36 Drużyna ZHP „Nieprzetartego Szlaku” organizująca piesze rajdy do lasu 
połączone z zabawami, biwaki i biegi harcerskie. Harcerze uczestniczą również w corocznym 
ogólnopolskim zlocie ZHP "NS" w Stemplewie. W okresie ferii letnich wychowankowie 
wypoczywają na obozach w Ustroniu Górskim, Krynicy, Pobierowie oraz na turnusie 
rehabilitacyjnym połączonym z hipoterapią w Stemplewie. 

 
W Ośrodku organizuje się szereg imprez o charakterze środowiskowym, m.in.: 

"Jasełka" z Wigilią, Bal Karnawałowy, Dzień Dziecka czy "Sport na Wesoło". 
Wychowankowie czynnie uczestniczą w międzyośrodkowych zawodach sportowych i 
artystycznych, wśród których są: turnieje sportowe w Koninie i Rychwale, turnieje tenisa 
stołowego w Koninie, turniej drużyn "Rambit" w Stemplewie, czwórbój lekkoatletyczny w 
Słupcy oraz przeglądy artystyczne pod hasłem "Dzień z różnych stron świata" w Turku. 

Ośrodek prowadzi stałą współpracę m.in.: z fundacjami „Promyk Nadziei” i „Dziecięce 
Marzenia”, Fundacją Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie bez barier” oraz 
Stowarzyszeniem „Mam Wielkie Serce”. Utrzymujemy także stały kontakt z Gminnymi 
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Ośrodkami Opieki Społecznej. Dużej pomocy udziela ośrodkowi Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Koninie. 

 
      Jan Limaszewski 
      Dyrektor SOSzW w Rychwale 
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STOWARZYSZENIE  
"SZKOŁA TWÓRCZEJ INTEGRACJI W MILINIE" 

 
Stowarzyszenie powstało z inicjatywy społeczeństwa, rodziców i nauczycieli 

skupionych wokół Szkoły w Milinie. Osobowość prawną uzyskało 7 grudnia 2000 roku. 
Celem jego działania jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży  

ze wsi, zwłaszcza tej niepełnosprawnej. Pomoc w likwidowaniu barier architektonicznych  
i psychologicznych. Wspieranie społeczeństwa wobec rosnącego na wsi bezrobocia i biedy 
poprzez uruchamianie cyklów szkoleń, kursów, punktów informacyjnych, budowanie 
społeczeństwa obywatelskiego i demokracji, wspieranie inicjatyw społecznych.  
Tworzymy na bazie szkoły wiejskiej-Centrum Lokalne. 

Współdziałamy z wieloma organizacjami i instytucjami o podobnych celach.  
Jako liderzy integracji na wsi , stanowimy aktywny trzon Federacji Inicjatyw Oświatowych  
w Warszawie, współpracujemy na Uniwersytecie Warszawskim z Instytutem Socjologii  
i Pedagogiki oraz z Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej. 

Z dniem 1.09.2001, Stowarzyszenie stało się organem prowadzącym dla szkoły 
integracyjnej na wsi , a od września 2002r. prowadzi Zespół Szkół Szkoły Twórczej 
Integracji w Milinie w skład którego wchodzą: Publiczna Szkoła Podstawowa z klasami 
integracyjnymi, oddziałem przedszkolnym i oddziałem specjalnym oraz Publiczne 
Gimnazjum Szkoły Twórczej Integracji. 

Nasze szkoły zapewniają szeroką ofertę zajęć edukacyjnych: 
- naukę dwóch języków obcych : języka angielskiego i francuskiego, 

- własne programy edukacyjne: ekologiczny, terapeutyczno-rehabilitacyjny, indywidualne 
ścieżki edukacyjne dla dzieci głębiej upośledzonych lub z niepełnosprawnością sprzężoną, 
- szeroką gamę kół zainteresowań, zajęcia sportowe, klub europejski.  

W naszej pracy wykorzystujemy najnowocześniejsze metody : Metodę Dobrego 
Startu, Metodę Ośrodka Pracy,  Metodę Racławskiego, Metodę wg.. Domana, Metodę 
Weroniki Scherborne, Program M. Frostiga  oraz wiele metod wspomagających , m.in.: 
kinezjologię edukacyjną wykorzystywaną w pracy z dziećmi. 

Na zajęciach lekcyjnych obecnych jest dwóch wysoko wykwalifikowanych 
pedagogów a rehabilitację prowadzi specjalista z dużym doświadczeniem. 

Niezmiernie cieszy nas fakt, że Zespół Szkół Szkoły Twórczej Integracji w Milinie 
bardzo szybko zyskał zaufanie nie tylko społeczności naszej gminy, ale także mieszkańców 
gmin ościennych i miasta Konina.  

W Zespole Szkół oprócz dzieci zdrowych uczy się 32 uczniów specjalnej troski , 
o różnym stopniu niepełnosprawności fizycznej, umysłowej i sprzężonej. 

Dużą zaletą szkoły jest jednopoziomowa infrastruktura, mała liczba uczniów  
w klasach, indywidualne podejście do każdego dziecka, szeroka pomoc specjalistyczna oraz 
rodzinna atmosfera zapewniająca poczucie bezpieczeństwa w klasie i w szkole. Proponując 
bogaty program zajęć pozalekcyjnych: teatralnych, muzycznych, technicznych, plastycznych, 
dziennikarskich ( redagowanie gazetki" Ze Szkolnej Ławki" ) oraz sportowych staramy się 
realizować dziecięce i młodzieńcze marzenia naszych wychowanków.  
 Za swój duży sukces uznajemy rozbudowę szkoły. Obecnie , poza przyjemnymi 
izbami lekcyjnymi i w pełni wyposażonym zapleczem sanitarno – higienicznym, Szkoła 
Twórczej Integracji w Milinie posiada salę gimnastyczną i rehabilitacyjną  
oraz wyremontowane pomieszczenia kuchenno – jadalne ( na potrzeby dożywiania dzieci ).  
Cały budynek szkoły przystosowany jest dla dzieci na wózkach inwalidzkich. 
 Jesteśmy dumni, z tego że Zespół Szkół cieszy się dużym zainteresowaniem  
w społeczności lokalnej. Dzięki temu bowiem możemy w pełni realizować nasze 
priorytetowe cele: zapewnić dzieciom niepełnosprawnym z terenów wiejskich warunki do 
edukacji, umożliwić im wspólną naukę i zabawę z dziećmi zdrowymi - tak by miejsce 
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zamieszkania nie decydowało o ich losie. Stąd, kolejnym wyzwaniem dla szkoły jest 
stworzenie dla gimnazjalistów niepełnosprawnych programu przysposabiającego do pracy, 
aby w przyszłości mogli samodzielnie pełnić określone role społeczne i zawodowe. 
 

      Anna Daszkiewicz  
      Prezes Stowarzyszenia 
      „Szkoła Twórczej Integracji” w Milinie 
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ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY w GŁĘBOCKIEM 
 
 ŚDS w Głębockiem jest ośrodkiem wsparcia dla osób niepełnosprawnych z terenu 
gmin: Ślesin, Sompolno, Skulsk, Kazimierz Biskupi. 
 Prowadzenie ŚDS stanowi element strategii powiatu konińskiego realizowanej przez 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie i ma na celu zapewnienie osobom 
niepełnosprawnym oparcia społecznego, pozwalającego na zaspokojenie podstawowych 
potrzeb życiowych, usamodzielnienie oraz integrację społeczną. 
 Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 – 16.00 w ramach 
pracowni: artystyczno-ogrodniczej, gospodarstwa domowego oraz plastyczno-komputerowej.  

Indywidualny program terapii jest realizowany przez zespół wspierająco-
rehabilitacyjny Domu.  
 

Zajęcia indywidualne i grupowe z zakresu psychoterapii, muzykoterapii i socjoterapii 
są interesującą i praktyczną forma treningu, umiejętności samoobsługowych i zaradności 
życiowej, uczą właściwego funkcjonowania w grupie oraz trenują umiejętności społeczne i 
interpersonalne. 
 
 W ŚDS wydawana jest gazetka „Promyk Radości”, która przedstawia najważniejsze 
wydarzenia z życia Domu. Ponadto organizowane są zajęcia kulturalne, sportowe i 
rekreacyjne korespondujące z zainteresowaniami podopiecznych.  
 

W ramach Środowiskowego Domu Samopomocy w Głębockiem działa również 
Ognisko Integracyjne, które jest ośrodkiem wsparcia dla dzieci niepełnosprawnych w wieku 
7-16 lat oraz dla dzieci z rodzin patologicznych. 

Zajęcia w Ognisku odbywają się dwa razy w tygodniu. Biorą w nich udział zarówno 
dzieci niepełnosprawne jak i zdrowe, które chętnie pracują i pomagają dzieciom sprawnym 
„inaczej”. Ponadto, w miarę potrzeb i możliwości finansowych Ogniska, dzieci 
niepełnosprawne dowożone są na rehabilitację. 

W Ognisku wykonywane są prace: plastyczne, artystyczne, sportowo-rekreacyjne, 
rękodzieła, informatyczne oraz prace krawieckie. 
 Placówka organizuje różnego rodzaju imprezy, w których, obok podopiecznych, 
chętnie uczestniczą osoby z zewnątrz:: nasi przyjaciele, zapraszani goście oraz mieszkańcy 
gminy. 
Od początku 2003 r. zorganizowano m.in.: 

• Jasełka w wykonaniu uczniów ze SP w Gosławicach; 
• Dzień Babci i Dziadka z udziałem sponsorów ze Ślesina; 
• Ferie z komputerem; 
• Zabawy na śniegu, mini kulig; 
• Bal przebierańców z Pszczółką Mają; 
• Walentynki; 
• Dzień Kobiet i Dziewczynek; 
• Szaleństwa w gabinecie fryzjerskim, czyli wizyta uczniów klasy o profilu fryzjerskim 

z Zespół Szkół im. M. Kopernika w Koninie. 
 

Halina Wesołowska 
Kierownik ŚDS w Ślesinie 
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ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY 

IM. DOKTORA PIOTRA JANASZKA FUNDACJI MIELNICA 
 

Środowiskowy Dom Samopomocy Fundacji Mielnica powstał 1 września 1999 r., trzy 
miesiące później, 6 grudnia 1999 r. otrzymał imię Doktora Piotra Janaszka - przyjaciela osób 
niepełnosprawnych i twórcy Fundacji Mielnica.  

Działalność Placówki skoncentrowana jest na zapewnieniu podopiecznym pełnego 
uczestnictwa w życiu społecznym, podtrzymywaniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych 
do samodzielnego życia ( w jak najwyższym stopniu ) umożliwieniu pełnienia różnorodnych 
ról społecznych, wsparciu rodzin podopiecznych oraz integracji społecznej.  

W Ośrodku przebywa codziennie 30 osób z niepełnosprawnością intelektualną (w tym 
86,6% ze schorzeniami skojarzonymi), zamieszkujących teren miasta i powiatu konińskiego.  

 
ŚDS realizuje swoje zadania m.in. poprzez zajęcia terapeutyczne w ramach czterech 

pracowni: techniczno – stolarskiej, krawiecko – ogrodniczej, artystycznej i gospodarstwa 
domowego. Uczestnicy pracowni gospodarstwa domowego przygotowują codziennie pod 
okiem opiekuna posiłki dla podopiecznych Domu.  

Celem zajęć w pracowni artystycznej jest odkrywanie przez uczestników piękna życia 
w przeróżnych formach wyrazu. W efekcie powstają m.in.: obrazy wykonane na szkle, 
rysunki z motywami przyrody, prace tworzone ze styropianu lub techniką collagu, butelki 
ozdobione motywami orientalnymi, malowane motyle styropianowe. Podopieczni nie tylko 
udoskonalają swoje umiejętności plastyczne ale również muzyczne śpiewając i ćwicząc grę na 
syntezatorze. 
Szczególnie dużo emocji wzbudza praca w Kółku Artystycznym istniejącym przy pracowni 
artystycznej, a skupiającym Podopiecznych z różnych pracowni. Od roku nasi Podopieczni 
współpracują z Teatrem Tańca Duet, wspólna zabawa tańcem bardzo zintegrowała 
środowiska młodzieży sprawnej i niepełnosprawnej.  

Zajęcia w pracowni krawiecko - ogrodniczej prowadzone są zgodnie z biegiem pór 
roku. Bierze w nich udział ośmioro uczestników. W okresie zimowym jedni haftują 
krzyżykami, inni robią na drutach, układają kompozycje kwiatowe z suszonych kwiatów i 
roślin przygotowanych jesienią. Wraz z nadejściem wiosny praca przenosi się na świeże 
powietrze. Trzeba przecież zagospodarować ogródek, urządzić skalniak i miejsce do 
wypoczynku i rekreacji dla uczestników, dzięki temu w okresie letnim jest wystarczająco 
dużo miejsca na to, aby prowadzić terapię na świeżym powietrzu.  

Pracownia techniczno - stolarska organizuje zajęcia terapeutyczne dla 8 uczestników o 
różnych umiejętnościach. Uczestnicy zapoznają się z technikami pracy w drewnie, glinie czy 
metalu. Ze względu na różny stopień zdolności oraz różne techniki, w jakich potrafią tworzyć, 
przygotowywane są indywidualne zadania. Osoby uzdolnione w kierunku plastycznym 
tworzą małe dzieła. Osoby uzdolnione w kierunku technicznym wykonują prace ślusarsko - 
stolarskie oraz remonty dla potrzeb Ośrodka.  

 
Oprócz terapii w poszczególnych pracowniach Podopieczni mają szereg zajęć 

indywidualnych bądź grupowych m.in.: z pedagogiem, logopedą, rehabilitantem, zajęcia z 
muzykoterapii, biblioterapii, choreoterapii, socjoterapii, psychoterapii, zajęcia z ruchu 
rozwijającego. W funkcjonującym w Ośrodku gabinecie pedagogiczno – logopedycznym 
podopieczni ćwiczą swoją pamięć i koncentrację, wzbogacają słownictwo o otaczającym 
świecie. Zajęcia te cieszą się dużą popularnością ze względu na indywidualny kontakt z 
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pedagogiem i możliwość skupienia się na własnych potrzebach i oczekiwaniach 
podopiecznych.  

 
Nasz Ośrodek systematycznie odwiedzają wolontariusze, młodzież z konińskich szkół 

skupiona w Centrum Wolontariatu Fundacji Mielnica i odbywają się praktyki słuchaczy 
wydziału terapii zajęciowej Zespołu Szkół Medycznych oraz studentów Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej kierunku praca socjalna. Wpływa to bardzo pozytywnie na rozwój 
osobowości Podopiecznych, na ich umiejętność nawiązywania kontaktów. 
Popołudniami, aby wykorzystać bazę lokalową, w siedzibie ŚDS-u działa Klub 
Środowiskowy, w którym odbywają się zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla 
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. 

Udział naszych Podopiecznych w różnorodnych imprezach integracyjnych, 
wycieczkach, wyjściach do kina, zmaganiach sportowych na terenie miasta czy 
zorganizowanych wyjazdach motywuje do pracy, wszyscy bowiem pragną pochwalić się 
swoimi osiągnięciami i wykonać zadanie najlepiej jak potrafią.  

 
Osiągnięcia naszych Podopiecznych dowodzą, iż przebywanie w grupie, 

uczestniczenie w różnych formach życia społecznego i zajęciach wspierająco-
rehabilitacyjnych to dobra droga do aktywizowania i rozwoju uczestników ŚDS-u. 
Oto niektóre z nich: 
- wyróżnienie (w 2000 r.) i I miejsce (w 2001) w Przeglądzie Twórczości 

Bożonarodzeniowej organizowany przez Centrum Kultury Chrześcijańskiej 
- I nagroda Kółka Teatralnego na VII Milenijnym Festiwalu Dzieci i Młodzieży 

Niepełnosprawnej w Poznaniu 
- nagrody i wyróżnienia zdobyte przez podopiecznych na Abilimpiadach w latach 2000 – 

2002: 
o 2 wyróżnienia w konkurencji haft, rzeźba w 2000 r., 
o I miejsce w konkurencji grupowej – hymn Olimpiady Umiejętności Osób 

Niepełnosprawnych, III miejsce w konkurencji gastronomia oraz wyróżnienie w 
konkurencji robótki ręczne w 2001 r., 

o II miejsce w konkurencji kompozycja płasko-przestrzenna, II miejsce w 
konkurencji zespołowej stół wielkanocny oraz wyróżnienie w konkurencji 
stolarstwo w 2002 r. 

- I miejsce drużynowo (w 2001) i IV miejsce w konkurencji bieg przez płotki (2002 r.) na 
Ogólnopolskiej Spartakiadzie Rekreacyjno-Sportowej w Przygodzicach  

- wyróżnienie na Warsztatach Plastycznych w Jarocinie (2001)  
- puchar za zajęcie II miejsca w I Halowych Zawodach Sportowych w Kazimierzu 

Biskupim (2002) 
- wyróżnienie na I Festiwalu Piosenki Osób Niepełnosprawnych Konin’2002 

 
Danuta Grodzka 
Kierownik ŚDS Fundacji Mielnica 
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WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ FUNDACJI MIELNICA  
W   MIELNICY    DUŻEJ 
 

Warsztat Terapii Zajęciowej w Mielnicy Dużej, jako jednostka Fundacji Mielnica 
działa od 1 lipca 1996 roku.  

Placówka powstała w celu stworzenia osobom niepełnosprawnym z terenów wiejskich 
możliwości funkcjonowania w społeczeństwie na równych prawach z osobami zdrowymi.  

Poprzez swoją działalność, WTZ rozwija świadomość społeczną osób 
niepełnosprawnych, edukuje w zakresie ich praw, stwarza możliwości kształcenia na różnych 
poziomach, kształtuje umiejętności w pokonywaniu barier wynikających z 
niepełnosprawności.  

WTZ jest placówką pobytu dziennego, która prowadzi zajęcia z 30 osobami 
niepełnosprawnymi z terenów wiejskich (mieszkańcy gmin: Skulsk, Ślesin i Wilczyn). 
Jego uczestnikami są osoby z różnymi schorzeniami.. 

W Warsztacie funkcjonuje 6 pracowni terapeutycznych. 
Celem terapii pracowni artystycznej jest kształcenie aktywności twórczej oraz 

podnoszenie sprawności manualnej. Dzięki tym zajęciom, uczestnicy odkrywają w sobie  
i rozwijają talenty, których bardzo często, wcześniej nie byli świadomi. 

W pracowni wykonuje się głównie: obrazy olejne, akwarele, pastele, obrazy na szkle, 
ceramikę i haft.  
Prace malowane na szkle cieszą się szczególnym zainteresowaniem osób zwiedzających 
pracownię, jak i gości przybywających na organizowane przez WTZ wystawy.  
Nowością w pracowni jest ceramika. Uczestnicy poznają proces jej wytwarzania, praktycznie 
opanowują zasady malowania gotowych wyrobów. W przyszłości pracownia zamierza 
rozpocząć naukę lepienia w glinie i samodzielnego wypalania. W pracowni artystycznej 
stosowane są także tradycyjne i znane już techniki, m.in. malowanie na płótnie, na desce, 
lepienie z masy solnej czy modeliny.  
Uczestnicy posiadają również duże umiejętności krawieckie, w rozwijaniu których pomaga, 
będąca na wyposażeniu pracowni, maszyna do szycia.  

Rzeczą, która szczególnie wyróżnia nas na tle innych placówek jest funkcjonowanie 
pracowni hodowlanej, przy której zostało utworzone mini zoo. Do zadań pracowni 
hodowlanej należy przygotowanie uczestników do samodzielnego prowadzenia hodowli 
różnych gatunków zwierząt. Zorganizowanie pracowni tego typu było odpowiedzią na 
zainteresowania wielu podopiecznych pochodzących głównie z terenu wiejskiego. Do 
codziennych obowiązków uczestników pracowni należy: przygotowanie karmy, karmienie 
inwentarza, dbałość o porządek i estetykę pracowni. Prowadzone są zajęcia dydaktyczne 
dotyczące hodowli zwierząt gospodarskich, ich potrzeb pokarmowych i postępowania z nimi. 
Uczestnicy mają, na co dzień możliwość opiekowania się: królikami, świnką morską, 
żółwiami, rybkami, psem, świnkami wietnamskimi. Wizytówką pracowni jest bażanciarnia. 
Samodzielnie wykonano dwa akwaria i terrarium, które zostało zarybione i wyposażone 
zgodnie z sugestiami uczestników. Na potrzeby pracowni i warsztatu pobudowany został także 
budynek gospodarczy.  

W pracowni informatycznej znajduje się 5 stanowisk komputerowych podłączonych 
do sieci, 3 drukarki i skaner.  
Naukę obsługi rozpoczęto od podstaw i w miarę upływu czasu zwiększano zakres 
wiadomości. Obecnie każdy uczestnik pracowni komputerowej potrafi obsługiwać 
środowisko Windows 95, edytor tekstu Word 97 oraz inne urządzenia, będące na 
wyposażeniu pracowni. Uczestnicy WTZ przepisują druki, pisma, programy i sprawozdania 
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na potrzeby WTZ. Często wykonują także prace na zlecenie z zewnątrz, między innymi: 
wizytówki, zaproszenia, kartki okolicznościowe, przepisywanie prac dyplomowych.  
Bogata gama zajęć i różnorodność wykonywanych prac oraz możliwość korzystania z 
internetu pomaga uczestnikom odkryć swoje zdolności oraz rozwijać sprawność umysłową, 
manualną i koordynację wzrokowo-ruchową. 

Nauka wykonywania podstawowych czynności związanych z prowadzeniem domu, 
jak obsługa sprzętu kuchennego, umiejętność gotowania czy poznawanie zasad „savoir vivre” 
odbywa się w pracowni gospodarstwa domowego.  
Kuszące zapachy dobiegające z kuchni sprawiają, że pracownia gospodarstwa domowego jest 
miejscem najczęściej odwiedzanym przez uczestników Warsztatu.  

Zajęcia w pracowni ogrodniczej koncentrują się głównie na  pracach w ogrodzie  
i szklarni oraz dbaniu o wygląd terenu wokół WTZ.  Pracownia prowadzi także zajęcia  
z bukieciarstwa, makramy, uprawy roślin itp. W ramach zajęć uczestnicy komponują obrazy z 
roślin, gobeliny roślinne, projektują i wykonują kwietniki, które pozwalają wyeksponować 
piękno wyhodowanych przez nas roślin. Wspólnie z pracownią techniczną wykonujemy 
skrzynie do kwiatów, które od wiosny do jesieni zdobią podjazd do WTZ. 

Pracownia techniczna odegrała bardzo dużą rolę w zagospodarowaniu budynku WTZ-u 
oraz terenu wokół niego. W ramach zajęć, podopieczni wykonywali prace związane z 
oddaniem do użytku gabinetu rehabilitacyjnego oraz świetlicy, uczestniczyli w pracach 
związanych z wykonaniem podjazdu dla samochodów, ogrodzili boisko sportowe. Po okresie 
intensywnych prac związanych z zagospodarowaniem terenu wokół WTZ-u, nadszedł czas na 
rozwijanie swoich zainteresowań i uzdolnień. Nasi podopieczni specjalizują się  
w wykonywaniu prac, których głównym materiałem jest drewno. Zakres tej działalności jest 
bardzo duży - od kwietników, ławek, skrzynek na kwiaty po sztalugi, drewniane zabawki  
i rzeźby.  
Chętnie poznajemy różnorakie formy twórczości, które możemy wykorzystywać  
w naszej działalności. Dlatego uczestniczyliśmy w plenerze rzeźbiarskim, nasze prace są 
prezentowane na wystawach.  
  

Oprócz pracowni terapeutycznych dysponujemy doskonale wyposażonym gabinetem 
rehabilitacyjnym, gabinetem pielęgniarskim, pokojem rekreacyjnym, pomieszczeniami 
administarcyjnymi itp. Na terenie znajduję się również: szklarnia, altana, garaż, budynek 
gospodarczy oraz korty tenisowe.  
 WTZ w Mielnicy prowadzi kompleksową rehabilitację w trzech aspektach : 
zawodowym, społecznym, medycznym. 

Dzięki bogatemu zapleczu rehabilitacyjnemu, podopieczni usprawniają swój ogólny 
poziom sprawności fizycznej. Korzystają z fizykoterapii, kinezyterapii, magnetoterapii, 
laseroterapii.  Warsztat stosuje ergoterapię, która kształci zawodowo osoby niepełnosprawne 
dostosowując zakres wiadomości do możliwości psychofizycznych uczestników oraz 
socjoterapię, w ktorej kładzie się szczególny nacisk na maksymalizację samodzielności 
zarówno w codziennym funkcjonowaniu osoby niepełnosprawnej, w jej najbliższym 
otoczeniu jak i kształcenie umiejętności związanych z aktywnym uczestnictwem w życiu 
społecznym. 
WTZ realizuje swoje zadania również poprzez aktywizację podopiecznych w zakresie 
wypoczynku, spędzania wolnego czasu, szukania możliwości samorealizacji. (uczestnictwo w 
życiu kulturalnym (kino, koncerty, itp.), aktywność sportową (turnieje, zawody itp.), 
współpracę z ośrodkami kultury, samorządem terytorialnym oraz z innymi organizacjami 
zajmującymi się osobami niepełnosprawnymi). 

Warsztat jest otwarty na zainteresowanie ze strony mieszkańców gminy, powiatu i 
chętnie ich gości. Mamy wielu sprawdzonych wolontariuszy, którzy nie tylko pomagają w 
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pracach na rzecz osób niepełnosprawnych, ale również propagują w społeczności lokalnej 
naszą działalność. 
 Aktualnie uczestniczymy w tworzeniu w sąsiedztwie WTZ gospodarstwa 
agroturystycznego, w którym znajdą zatrudnienie podopieczni z pracowni hodowlanej  
i ogrodniczej.  

Zaledwie 7 lat naszej działalności obfituje w niezliczoną ilość osiągnięć. Pozwalamy 
sobie zaprezentować jedynie niektóre z nich: 

- przekazanie Papieżowi Janowi Pawłowi II obrazu namalowanego przez uczestnika 
Warsztatów, 

- uczestnictwo w międzynarodowych Abilimpiadach (Czechy, Słowacja, Szwecja). 
Zwycięstwo uczestnika Mariusza Nawrockiego w konkurencji rzeźba na Abilimpiadzie 
w Szwecji, brązowe medale w konkurencji bukieciarstwo, jazda traktorem  
i gastronomia, 

- współorganizowanie imprez o zasięgu ogólnopolskim, a także międzynarodowym np. 
Ogólnopolska Olimpiada Umiejętności Osób Niepełnosprawnych, 

- wizyty znanych ludzi na terenie WTZ, dzięki którym uczestnicy mieli możliwość 
poznać m.in.: Marka Perepeczkę, Jacka Kawalca, Czesława Majewskiego, 
Mieczysława Gajdę,  

- współredakcja gazetki „Wiadomości Mielnickie”, 
- liczne zwycięstwa naszych podopiecznych sukcesy we wszystkich edycjach 

Abilimpiady:  
1998 – II miejsce w konkurencji gastronomia 
1999 – dwa wyróżnienia w konkurencji umiejętności informatyczne 
 wyróżnienie w konkurencji bukieciarstwo 
2000 – I miejsce w konkurencji umiejętności informatyczne 
 I miejsce w konkurencji ceramika 
 Wyróżnienie w konkurencji stolarstwo 
 II miejsce drużynowo  
2001 – III miejsce w konkurencji umiejętności informatyczne 
  wyróżnienie w konkurencji ceramika 
2002 – III miejsce w konkurencji makrama; 

- osiągnięcia sportowe: Mistrzostwo Polski w biegu na 200 m (1998); II miejsce w 
turnieju Piłki Nożnej WTZ Regionu Konińskiego w Krzymowie (lata 2002-2003); 
Puchar Starosty Konińskiego – Integracyjna Spartakiada Sportowo – Rekreacyjna 
(2001); II miejsce w tenisie stołowym w Mistrzostwach Wielkopolski Osób 
Niepełnosprawnych (2002); IV miejsce w Halowych Zawodach Sportowych z okazji 
obchodów „Dni Kazimierza” 

Ponadto: 
Targi Salix w Wierzbinku (I miejsce w 1999 i 2000 roku) 
III miejsce na Festiwalu Piosenki Osób Niepełnosprawnych w Koninie  

 
        Jan Jastrzębski 
        Kierownik WTZ w Mielnicy Dużej 
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WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ W PAPROTNI 
 
Oficjalne otwarcie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Paprotni miało miejsce  

15 września 1996 roku.  
Celem Warsztatu jest rehabilitacja uczestników zarówno psychofizyczna, 

jak i społeczna. Odbywa się ona w grupach terapii zajęciowej tworzonych w oparciu  
o rodzaj niepełnosprawności i indywidualne programy rehabilitacyjne. 

Obecnie w ośrodku przebywa 35 uczestników z terenu trzech gmin: Kościelec, 
Krzymów, Władysławów. Dowożeni są dwoma samochodami przystosowanymi do przewozu 
osób niepełnosprawnych. 

Uczestnicy warsztatu mają możliwość nauki i rozwijania swoich umiejętności  
w 7 pracowniach terapeutycznych, działających na terenie WTZ-u. 

Celem zajęć prowadzonych w pracowni plastycznej jest: rozwijanie wyobraźni  
oraz kształtowanie wrażliwości na otaczający świat, poprzez ćwiczenia z rysunku i malarstwa 
oraz łączenie różnych technik plastycznych, takich jak: malarstwo olejne na płótnie, rzeźba  
i płaskorzeźba w drzewie lipowym, sztuka witrażowa, malowanie farbami do tkanin, 
malowanie akwarelą. Ulubionym zajęciem uczestników pracowni jest praca techniką 
witrażową, której efektem są pomysłowo i ciekawie ozdobione butelki o różnych kształtach 
oraz kawałki szkła. Uczestnicy malują także farbami do tkanin oraz tworzą ozdobne ramki 
do obrazów. 

Niezwykle uspakajający wpływ na uczestników wywiera regularne rozwijanie 
umiejętności szycia i tkania. Terapia zajęciowa w pracowni krawieckiej obejmuje 
różnorodne techniki: tkanie na płótnie, szycie maszynowe, hafty krzyżykowe, półkrzyżykowe, 
sznureczkowy, płaski, tkanie gobelinów na krośnie i igłą tkacką oraz dzierganie na drutach  
i specjalistycznym kole. W pracowni krawieckiej powstało wiele pięknych indywidualnych 
prac (gobelinów, obrusów, serwet, haftowanych obrazów) oraz dzieł będących efektem pracy 
zbiorowej (makramy, dekoracje okolicznościowe), celem której jest kształcenie umiejętności 
współpracy w grupie i poczucia przydatności osób mniej sprawnych. 

Pracownia informatyczna wyposażona jest w pięć komputerów, trzy drukarki  
i skaner. Uczestnicy pracują w programie operacyjnym Windows98, również z programem 
edycyjnym Microsoft Word2000 i programem graficznym CorelDraw 8. Dzięki podłączeniu 
internetu, zajęcia w pracowni umożliwiają podopiecznym kontakt ze światem, pomagają  
w uzyskaniu potrzebnych informacji oraz poznaniu ciekawych miejsc i zjawisk. Komputery 
traktowane są jako swoisty element terapii. Poznawanie zastosowania i możliwości sprzętu 
komputerowego, zmusza do myślenia, podnoszenia własnej sprawności umysłowej, 
manualnej, koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz doskonalenia umiejętności koncentracji  
i zapamiętywania. Uczestnicy wykorzystują wiedzę informatyczną wykonując prace na rzecz 
WTZ, m.in. wydają gazetkę „PAPROTKA”, opracowują teksty i materiały poligraficzne: 
pisma, plakaty, zaproszenia, zawiadomienia, wizytówki, ogłoszenia, kartki świąteczne a także 
prace edycyjne dla księgowości.  
Obsługa komputera, konkretnego pakietu nie wymaga sprawności fizycznej. Ludzie 
niepełnosprawni mogą być na takim stanowisku pełnowartościowymi pracownikami. 
 Zajęcia rehabilitacyjne w pracowni ogrodniczej obejmują zarówno pielęgnację 
terenów zielonych, uprawę roślin ozdobnych i warzywnych, jak i bukieciarstwo. 
Wyhodowane warzywa przekazywane są do pracowni gospodarstwa domowego. W okresie 
zimowym, natomiast, zajęcia polegają na doskonaleniu techniki wykonywania kompozycji 
roślinnych. Właśnie w pracowni ogrodniczej powstają kompozycje kwiatowe na stół, okrągłe 
bukieciki z kwiatów sztucznych, bukiety okolicznościowe (imieninowe, ślubne), przypinaki 
czy wiązanki pogrzebowe. Okres wiosenny, to udział w pierwszych zabiegach uprawnych 
(wygrabianiu, kopaniu, nawożeniu i wysiewie nasion) oraz pielęgnacji terenów zielonych. 
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 Celem zajęć prowadzonych w pracowni stolarskiej jest zdobywanie umiejętności 
technicznych. Wiele czasu poświęca się na poznanie narzędzi stolarskich, ich obsługi, 
zastosowania i zasad działania. Uczestnicy używają fachowych określeń i nazw narzędzi, 
którymi się posługują, znają przepisy BHP obowiązujące w pracowni podczas obsługi sprzętu 
i stosują się do nich.. Uczestnicy WTZ wykonują wiele prac na potrzeby własne pracowni i 
warsztatu: wieszaki ubraniowe, kwietniki, ramy do obrazów, półki wiszące, regały, przyrządy 
dydaktyczne do ćwiczeń manualnych i ruchowych, lustra w ramach ozdobnych, wózki 
drewniane do kwiatów, ramy do dyplomów, karmniki dla ptaków, szopki noworoczne, szyldy 
artystyczne, szufle do odśnieżania.  
W pracowni rozwija się również zainteresowania zoologiczne, o czym świadczy obecność 
dwóch akwarii oraz klatek z papugami i kanarkami. Uczestnicy z wielkim zaangażowaniem 
troszczą się o zwierzęta, uczą się je dokarmiać, dbają o ich warunki bytowe, są z nimi 
zaprzyjaźnieni.  
 Pracownia gospodarstwa domowego to w pełni wyposażona kuchnia. Podczas zajęć 
kulinarnych odbywa się nauka przygotowania potraw, obsługiwania sprzętu, nakrywania 
i dekoracji stołu a także zachowania się przy stole. Zdobyte umiejętności kulinarne pomagają 
w usamodzielnieniu się. Zajęcia te są też dobrą formą integracji grupy, uczą wykonywania 
pracy zespołowej. Rozwijają u każdej osoby poczucie odpowiedzialności i zaradności 
życiowej. 
 Równolegle z zajęciami w poszczególnych pracowniach prowadzona jest 
rehabilitacja ruchowa i społeczna.  

Rehabilitacja ruchowa odbywa się pod kierunkiem fizykoterapeuty zgodnie  
z zaleceniem lekarza rehabilitacji. Każdy z uczestników ma ustalone stałe godziny i dzień 
tygodnia, w którym korzysta z sali rehabilitacyjnej. Ćwiczenia są dostosowane do możliwości 
uczestnika i zgodnie z jego niepełnosprawnością. Organizowane są także dodatkowe zajęcia: 
na basenie oraz na sali gimnastycznej SP w Paprotni. Przy nagłych urazach wykonywane są 
zabiegi fizykoterapeutyczne, jak: masaż, solux, diadynamik, elektrostymulacja, galwanizacja, 
jonoforeza. 

Celem rehabilitacji społecznej prowadzonej wśród uczestników jest poprawienie ich 
ogólnego rozwoju, zachęcanie do niezależności i większej zaradności osobistej  
oraz przystosowanie i poprawne funkcjonowanie społeczne.  
Dzięki współpracy z Poradnią Zdrowia Psychicznego w Koninie prowadzone są spotkania z 
psychologiem, gdzie na bieżąco rozwiązywane są nurtujące problemy. Uczestnicy 
systematycznie korzystają również z zajęć w poradni logopedycznej i z wizyt w poradni 
stomatologicznej. Prowadzone są zajęcia muzyczne oraz ciesząca się dużym 
zainteresowaniem uczestników – biblioterapia.. Aktywność społeczną doskonalą uczestnicy 
także poprzez kontakty z instytucjami użyteczności publicznej, placówkami szkolnymi,  
i medycznymi. 
 

Wśród rozlicznych osiągnięć uczestników Warsztatu na szczególną uwagę zasługują: 
- drużynowe zwycięstwo w III Ogólnopolskiej Umiejętności Osób Niepełnosprawnych  

im. Dr Piotra Janaszka – „Abilimpiada’99” , oraz liczne nagrody we wcześniejszych 
Abilimpiadach: II miejsce: w kategorii „komputerowe składanie tekstu” i w kategorii 
„plastyka” w 1997 roku;  II miejsce w trzech kategoriach: plastyce, rzeźbie i 
komputerowym składaniu tekstu w 1998 roku; 

- nagroda specjalna w konkursie o Nagrodę Prezesa PFRON „Kartka Świąteczna” w 
roku 2000; 

- reprezentowanie Polski na VII Światowych Zimowych Igrzyskach Olimpiad 
Specjalnych Alaska 2001 i zdobycie dwóch złotych medali w narciarstwie 
zjazdowym;  
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- zdobycie dwóch medali: I miejsce w slalomie, II miejsce w slalomie gigancie 
w Ogólnopolskich Zawodach Narciarskich w Zakopanym; 

- III miejsce w Halowych Zawodach Sportowych zorganizowanych z okazji obchodów 
„Dni Kazimierza”; 

- Puchar Banku Ochrony Środowiska na Targach Wierzby i Wikliny „SALIX” 2001  
w Wierzbinku 

 
WTZ w Paprotni, od dwóch lat, jest współorganizatorem Turnieju Piłki Nożnej 

Warsztatów Terapii Zajęciowej Krzymów (w 2002 i 2003 roku) W ubiegłym roku, 
Warsztaty brały także udział w organizacji festynu sportowo - rekreacyjnego „Jesteśmy 
razem”. 

Dwukrotnie (w 2001 r. w Golinie i w 2002r. w Kleczewie) WTZ miał przyjemność 
reprezentować Gminę Krzymów na „Wielkim Ruszeniu Powiatu” - cyklicznej imprezie 
integracyjnej powiatu konińskiego. 

Nasz Ośrodek odwiedziło wielu wspaniałych gości, m.in. Ks. biskup Roman 
Andrzejewski oraz delegacje zagraniczne: w 1996 roku – Ogólnochińskiej Fundacji Osób 
Niepełnosprawnych, w 1997 roku – delegacja osób niepełnosprawnych z Francji; ze 
Szkoły Życia dla dzieci niepełnosprawnych w Trelleborgu w Szwecji. 

W październiku ubiegłego roku Warsztaty Terapii Zajęciowej w Paprotni zostały 
wyróżnione Statuetką „Konia” za pomoc i współpracę w realizacji zadań powiatu 
konińskiego w latach 1999 – 2002. 
    
         Dariusz Urbański 

         Kierownik WTZ w Paprotni 
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WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ W SADLNIE 
 
WTZ w Sadlnie rozpoczął swoją działalność w 1994 roku prowadząc zajęcia dla 15 

osób niepełnosprawnych na bardzo małej powierzchni - 86 m2. 
 Od początku działalności, priorytetowym celem WTZ była pomoc w osiągnięciu 
poczucia własnej wartości u osób zepchniętych na margines życia.  

Obecnie, terapią zajęciową objętych jest 25 osób niepełnosprawnych z terenu trzech 
gmin: Wierzbinek, Sompolno i Ślesin. Z powodu rozległego terenu i braku komunikacji 
podmiejskiej oraz rodzaju schorzeń, 22 osoby są dowożone do Warsztatu samochodem 
służbowym.  

Od 1994 roku uległy także poprawie warunki lokalowe: powierzchnia użytkowa WTZ 
wynosi dziś 180 m2. Warsztat ma również do dyspozycji działkę (20 a), na której znajduje się 
ogród warzywny z tunelem foliowym i mały sad oraz ciekawie zagospodarowany kącik 
wypoczynkowy. 
 Zajęcia terapeutyczne odbywają się w pięciu pracowniach: ogrodniczej, gospodarstwa 
domowego, krawieckiej, stolarskiej i otwartej w ubiegłym roku – pracowni terapii życia 
codziennego. 
 Pracownia ogrodnicza w sezonie zimowym prowadzi zajęcia z rękodzieła 
artystycznego. Pozostałą część roku, uczestnicy z dużym zaangażowaniem oddają się pracom 
na działce. W ogrodzie uprawiane są warzywa (ogórki, marchew, pietruszka, por, papryka, 
pomidory), a w sadzie - drzewa wiśniowe i truskawki.  

Zebrane plony przekazywane są do pracowni gospodarstwa domowego, w której są 
odpowiednio przetwarzane: konserwowane, kiszone i zamrażane. W ciągu roku pracownia 
gospodarstwa domowego przygotowuje około 400 słoików z przetworami, które wzbogacają 
przygotowywany codziennie dla wszystkich posiłek i pomagają obniżyć koszty utrzymania 
warsztatu. 
 Uczestnicy zajęć w pracowni stolarskiej, poza budową i konserwacją architektury 
ogrodowej oraz pomocą przy pielęgnacji terenów zielonych, biorą udział we wszelkich 
naprawach i remontach w WTZ (oczywiście na miarę posiadanych możliwości 
i umiejętności). 
 Zajęcia w pracowni krawieckiej polegają głównie na nauce obsługi maszyn 
krawieckich. Podopieczni bardzo chętnie uczą się haftowania. Dzięki stosowaniu różnych 
rodzajów haftu (m.in.: krzyżykowego, gobelinowego, płaskiego i richelie), nasi podopieczni 
stworzyli wiele pięknych haftowanych obrazów. 
 
 Za swój ogromny sukces uznajemy pełne zintegrowanie grupy uczestników WTZ oraz 
pozytywne nastawienie do działalności Warsztatu, nie tylko rodzin naszych podopiecznych, 
ale całej społeczności lokalnej. 

Niezmiernie cieszy nas współpraca z rodzicami podopiecznych WTZ. Staramy się 
pomagać im w trudnych sytuacjach życiowych (np. umawiamy wizyty w poradniach, 
pilnujemy terminów i często dowozimy naszych podopiecznych na zabiegi lub wizyty 
kontrolne), jednocześnie przypominamy o roli rodzica i poczuciu odpowiedzialności za 
własne dzieci, co wbrew pozorom, nie dla wszystkich jest takie oczywiste. 
 
 Najwięcej zadowolenia i satysfakcji sprawiają nam osiągnięcia naszych 
podopiecznych, których umiejętności są coraz częściej dostrzegane i doceniane poza 
Warsztatem.  
Jesteśmy dumni, z tego że organizacje i osoby prywatne, składają specjalne zamówienia na 
prace wykonywane przez naszych uczestników. Najlepszym przykładem jest zrealizowanie 
przez naszą pracownię krawiecką zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie sztandaru dla 
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Wielkopolskiego Związku Hodowców Koni. Efekt pracy uczestników Warsztatu przeszedł 
wszelkie oczekiwania. Powstało niepowtarzalne dzieło. 
 
Warsztat Terapii Zajęciowej w Sadlnie jest także współorganizatorem Targów Wierzby 
i Wikliny „SALIX” cyklicznej imprezy odbywającej się w Wierzbinku.  
W naszej pracowni krawieckiej zaprojektowano i wykonano flagę dla Urzędu Gminy  
w Wierzbinku. W pracowniach: ogrodniczej i stolarskiej powstało 45 sztuk ksiąg 
pamiątkowych „ ZŁOTA SALIX”, które następnie wręczane były nagrodzonym uczestnikom 
targów. WTZ został doceniony przez Kapitułę Targów i wyróżniony certyfikatem „DOBRA 
JAKOŚĆ”. 
Za swoje prace, nasi podopieczni otrzymali także nagrody: Przewodniczącego Rady Gminy w 
Wierzbinku w kategorii „nowość na targach” oraz Wydawnictwa „Przegląd Koniński” w 
kategorii „rękodzieło ludowe”. 
 
Uczestnicy WTZ mogą także pochwalić się licznymi sukcesami odniesionymi w Olimpiadach 
Specjalnych, m.in.: w „Abilimpiadach” - I miejsce w gospodarstwie domowym i III miejsce 
w hafcie krzyżykowym w 1997 r. oraz III miejsce także w kategorii „gospodarstwo domowe” 
w 1998 r. Nasi podopieczni mają na swym koncie również osiągnięcia sportowe, np. zajęcie I 
miejsca przez drużynę WTZ w Sadlnie w Pierwszych Halowych Zawodach Sportowych 
zorganizowanych w Kazimierzu Biskupim. 
 
Nasz ostatni – tegoroczny sukces, to zdobycie nagrody głównej oraz nagrody Prezydenta 
Miasta Kalisza w III Ogólnopolskim Konkursie dla Osób Niepełnosprawnych 
„WIELKANOC 2003”, organizowanym przez Fundację Inwalidów i Osób 
Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” w Kaliszu za prace związane z tradycją świąt 
wielkanocnych. 
 
        Elżbieta Bednarz-Łukaszewska 
        Kierownik WTZ w Sadlnie 
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WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ POLSKIEGO 
STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB  
Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM  

KOŁO W WILCZYNIE 
 

Warsztat Terapii Zajęciowej w Wilczynie prowadzi działalność od 1 lipca 1994 roku, 
od czterech lat natomiast funkcjonuje w strukturach Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób 
z Upośledzeniem Umysłowym. 

Celem Warsztatu jest usprawniająca, lecznicza, społeczna i zawodowa rehabilitacja 
jego uczestników. W naszej działalności dążymy do wyrównywania szans, aby zapewnić 
osobom sprawnym inaczej właściwe miejsce w społeczeństwie. 

Obecnie, swoją opieką obejmujemy 35 osób. 
Terapia zajęciowa z podopiecznymi odbywa się w siedmiu pracowniach: dwóch 

ogrodniczych, stolarskiej, krawieckiej, plastycznej, artystycznej i gospodarstwa domowego. 
Szczególną formą rehabilitacji w terenie wiejskim jest ogrodnictwo. Zajęcia  

w pracowniach ogrodniczych mają niezwykle korzystny wpływ na przebieg procesów 
rehabilitacji. Czas spędzany przez podopiecznych w okazałym ogrodzie z wydzieloną częścią 
warzywniczą, sadowniczą, kwiatową i rekreacyjną. Jest to rodzaj psychoterapii na łonie 
natury. 

Zajęcia w pracowni stolarskiej to praca z drewnem, zwłaszcza w zakresie jego 
obróbki maszynowej i ręcznej.  

W pracowni plastycznej odbywa się nauka papieroplastyki, bibuło 
plastyki, malowania na szkle oraz malarstwa farbami olejnymi. 

W pracowni krawieckiej dominuje haft artystyczny z wykorzystaniem różnych 
technik i materiałów. 

Pracownia artystyczna zajmuje się organizowaniem imprez okolicznościowych, 
przygotowywaniem części artystycznych. Prowadzone są też zajęcia z ceramiki, pracy ze 
sznurkiem i wełną. 

Zadaniem pracowni gospodarstwa domowego jest rozwijanie umiejętności z zakresu 
czynności gospodarczych, tj. przygotowywania potraw, nakrywania i podawania do stołu. 
  

Poza terapią zajęciową, uczestnicy biorą udział w rehabilitacji ruchowej i leczniczej. 
W ramach rehabilitacji ruchowej prowadzone są ćwiczenia ogólno usprawniające 

i specjalistyczne dla podtrzymania ogólnej sprawności i dobrego samopoczucia naszych 
uczestników. 

Poprzez rehabilitację leczniczą dbamy o ogólne zdrowie uczestników, czuwamy nad 
ich bezpieczeństwem, wykonujemy niezbędne zabiegi lecznicze i pielęgnacyjne. 

Zajęcia i indywidualne rozmowy z pedagogiem mają natomiast pomóc naszym 
podopiecznym w rozwiązywaniu problemów życia codziennego.  
  

WTZ w Wilczynie może pochwalić się wieloma osiągnięciami. Jednak za największy 
sukces uznajemy to, że działalność naszej placówki pozwoliła przełamać w społeczności 
lokalnej stereotyp myślenia o osobach niepełnosprawnych, upośledzonych umysłowo.  
Dzięki aktywności WTZ, mieszkańcy gminy poznają nowe oblicze osoby niepełnosprawnej, 
nie jako osoby ułomnej i wymagającej ciągłej rehabilitacji, ale człowieka o indywidualnych 
właściwościach i niepowtarzalnej osobowości. W naszej pracy dążymy do wyeksponowania 
wartości naszych podopiecznych, poprzez zachęcanie ich do aktywności i wykazywanie 
ukrytych możliwości.  
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 Aby sprostać wymogom stawianym przez Unię Europejską dla instytucji pracujących 
na rzecz osób niepełnosprawnych cały czas podejmujemy wysiłek na rzecz podnoszenia 
standardów naszej pracy. 

Największą naszą radością i powodem do dumy są osiągnięcia podopiecznych. Lata 
nauki i pracy w Warsztacie pomogły im stać się bardziej zaradnymi, samodzielnymi, 
potrzebnymi i otwartymi na innych ludzi. Dziś nasi podopieczni potrafią czerpać zadowolenie 
z życia i czują się bardziej wartościowi.  

Dzięki wspólnej pracy wychowawców i podopiecznych Warsztatu, WTZ w Wilczynie 
stał się wizytówką całej gminy. Cieszymy się coraz większym uznaniem i życzliwością ze 
strony społeczeństwa oraz władz lokalnych.  
 
        Maria Hossa 
        Kierownik WTZ w WIlczynie 
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KLENDARIUM IMPREZ POWIATU KONIŃSKIEGO 
z UDZIAŁEM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  

w 2003 ROKU 
 
 
 
 

PRZEDSIĘWZIĘCIA ZREALIZOWANE 
 
 
Lp. 
 
 

 
Rodzaj przedsięwzięcia 

 
termin 

 
uczestnicy 

 
organizatorzy 

  
1 

 
Bal  karnawałowy 

 
styczeń 

 
uczestnicy z  

warsztatów terapii 
zajęciowej i 

środowiskowych 
domów samopomocy 

miasto i powiat 
 

 
Fundacja Mielnica 
WTZ-y , ŚDS-y 

2 Walentynki Osoby 
niepełnosprawne z 

miasta Konina i 
powiatu 

 

3 Bal karnawałowy 

luty 
 

Osoby 
niepełnosprawne z 

DPS I ŚDS 

DPS Ślesin 

4 Koncert dla Każdego luty/marzec impreza integracyjna 
miasto i powiat 

koniński 
 

Fundacja Mielnica 

5 Promocja Polskiej 
Rehabilitacji 
podczas SALMED w 
Poznaniu 

marzec seminarium naukowe Fundacja Mielnica 

5 Zawody sportowe kwiecień impreza integracyjna WTZ Mielnica 
6  VII Olimpiada 

Umiejętności Osób 
Niepełnosprawnych 
im.Doktora Piotra 
Janaszka Europejska 
Abilimpiada 2003 

Impreza o zasięgu 
ponadlokalnym 

Fundacja Mielnica 
Patronat honorowy  

Prezydent 
RP,medialny 
Telewizja Polska 
S.A 

7 Rajd Integracyjny z 
Podopiecznymi 

 

impreza integracyjna DPS Ślesin 
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IMPREZY PLANOWANE 

 
 

1 Akademia –obchody 
Europejskiego Roku Osób 
niepełnosprawnych oraz 
Dnia Godności Osoby 
Niepełnosprawnej 

Impreza 
środowiskowa 
otwarta WTZ , 

młodzież szkolna 
osoby 

niepełnosprawne  z 
terenu gminy 

WTZ Wilczyn 
Stowarzyszenie na 

Rzezc Osób z 
Uposledzeniem 

Umysłowym 

2 Festyn majówka Impreza integracyjna 
zmłodzieża  

WTZ Paprotnia 

3 Dzieci Niepełnosprawne 
Aktorami Festiwal 
Teatrów Klas 
Integracyjnych 
 

Zespoły szkolnych 
teatrów 

Zespół Szkół 
Twórczej Integracji 

w Milinie 

4 Warsztaty Artystyczne-Co 
Nam Daje Wiklina 

Młodziez 
niepełnosprawna z 

powiatu konińskiego 

PTWzK 
Zarad Terenowy w 

koninie 
5 Sport na Wesoło Dzieci i młodzież 

niepełnosprawna z 
całej polski 

Specjalny ośrodek 
Szkolno 

Wychowawczy w 
Rychwale 

6 Bieg Powstańczy Impreza sportowa 
integracyjna 

Miasto i Gmina 
Ślesin 

Stowarzyszenie na 
Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych 
„Radość” 

Głebockie Ślesin  
7 Powiatowe Obchody 

Europejskiego Roku Osób 
Niepełnosprawnych 

Impreza integracyjna  
Festyn 

Starostwo 
Powiatowe w 

Koninie, PCPR, DPS 
Ślesin 

8 Udział w 
Międzynarodowym Biegu 
Sztafetowym Osób 
Niepełnosprawnych Rzym 
- Ateny 

maj 

Impreza integracyjna 
międzynarodowe 

Udział DPS Ślesin 

Sportowe Spotkania 
Przyjaciół z Siedzibą 

w Wiedniu 

 
9 

 
IV Międzygminny Dzień 
Integracji 

 
maj/czerwie
c 

 
impreza integracyjna 

mieszkańcy 
gminy,Fund Mielnica 
, Osrodek Szkolno –

Wychowawczy ,WTZ 
Paprotnia 

 

 
GOPS 

Stare Miasto 
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10 Igrzyska Klas 
Integracyjnych 

Młodzież szkół 
integracyjnych 

Zespół Szkół 
Twórczej Integracji 

w Milinie 
11 Integracyjne Zawody 

Sportowe 
Dla Dzieci i Młodzieży 
Niepełnosprawnej 

czerwiec 
 

Dzieci i młodzież 
niepełnosprawna z 

powiatu konińskiego 

PTWzK 
Zarząd Terenowy w 

Koninie 

12 Piknik Przyjaciół 
Mielnicy 
Organizowany w rocznice 
wręczenia Orderu 
Uśmiechu  
Dr.Piotrowi Janaszkowi  

Impreza integracyjna  

13 Międzynarodowe 
Sportowe Spotkania 
Przyjaciół Niedzica 
(Polska) 

lipiec 
 

Impreza 
międzynarodowa 
udział DPS Ślesin 

Sportowe Spotkania 
Przyjaciół z siedzibą 

w Wiedniu 

14 Akcja letnia lipiec/sierpie
ń  

Wypoczynek i 
rehabilitacja dla osób 
niepełnosprawnych z 

całej polski 

Fundacja Mielnica 
PTWzK 

15 II Spotkania Artystyczne 
dla Osób 
Niepełnosprawnych w 
Mielnicy 

sierpień/ 
wrzesień  

Impreza integracyjna Fundacja Mielnica 

16 Biwak dla rodziców z 
dziećmi 
niepełnosprawnymi 

młodzież 
niepełnosprawna  z 

rodzicami , 
wolontariusze , 

młodzież 
i dzieci z z 
gimnazjum 

Fundacja Mielnica 

17 Międzynarodowe 
Warsztaty Plastyczne dla 
Osób Niepełnosprawnych  
Ślesin 2003 

Osoby 
niepełnosprawne z 

DPS-ów , WTZ-ów, 
ŚDS-ów  

DPS Ślesin 

18 Międzynarodowe 
Sportowe       Spotkania 
Przyjaciół  Tuchoszice 
(Czechy)  

wrzesień 

Udział DPS Ślesin Sportowe Spotkania 
Przyjaciół z siedziba 

w Wiedniu 

19 Dni Europejczyka II Etap 
Klub Europejski 

październik Impreza inegracyjna Zespół Szkół 
Twórczej Integracji 

w Milinie 
20 Andrzejki 

 
listopad Impreza integracyjna Fundacja Mielnica 
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21 Uroczyste złożenie 
kwiatów i spotkanie 
Przyjaciół Fundacji pod 
tablica upamiętniajaca 
Doktora Piotra Janaszka,-
twórce Fundacji Mielnica 
, impreza mikołajkowa 
 

Uroczystość i 
impreza integracyjna 

Fundacja Mielnica 

22 III Koncert Rodzinny Impreza integracyjna Fundacja Mielnica 
23 Festiwal Artystyczny 

Osób Niepełnosprawnych, 
Festiwal Piosenki 

 grudzień 

Występy  artystyczne 
osób 

niepełnosprawnych 

WTZ Mielnica 
Fundacja Mielnica 

 
 

 
 
 


