
Nr 54, Lipiec/Sierpień 2019

19 i 20 sierpnia uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grudziądzu wzięli udział 

w  i n t e g r a c j i  z  u c z e s t n i k a m i  u n i j n e g o  p r o g r a m u  

edukacyjnego ERASMUS+, gdzie priorytetem jest zachęcanie do uprawiania sportu 

oraz aktywności fizycznej, szczególne zapoznanie z dziedzinami sportowymi dla osób 

niepełnosprawnych. Program wspiera również kreowanie europejskiej tożsamości i poczucia 

jedności mieszkańców Europy. Zachęca młodych ludzi do mobilności oraz kształcenia 

i nauki języków obcych.

Oba spotkania przyniosły wiele radości 

i korzyści. Dobrze się bawiliśmy, 

poznaliśmy przedstawicieli innych 

krajów Europy i mieliśmy okazję 

poćwiczyć umiejętności językowe.

W wymianie międzynarodowej wzięli udział przedstawiciele Portugalii, Turcji, Słowacji, 

Holandii, Bułgarii, Rumunii oraz Polski – Warsztat Terapii Zajęciowej w Czersku. 

W odpowiedzi na zaproszenie koordynatora projektu, udaliśmy się na spotkanie do hotelu RAD. 

Tam odbyły się prelekcje i warsztaty, pozwalające zintegrować grupy międzynarodowe. Nie zabrakło 

czasu na aktywność sportową i wspólne rozgrywki w bocci, bule, koszykówkę i siatkówkę.

Następnego dnia goście odwiedzili 

naszą placówkę. Przygotowaliśmy 

występ muzyczny, prezentację 

multimedialną pokazującą osiągnięcia 

sportowe oraz udział w wycieczkach, 

imprezach integracyjnych itp. 

Zaprosiliśmy również gości do 

zapoznania się z codzienną pracą 

podopiecznych WTZ.

Zagraniczni goście
fot. A. Cieślak

Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „TO-MY”

realizuje projekt wspófinansowanyze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Kierowany przez Społeczność 

Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach LSR 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 na lata 2014-2020.

„PROFILAKTYCZNIE – BEZPIECZNIE – ZDROWO”

Celem projektu jest kształtowanie postaw prozdrowotnych, zdobycie wiedzy na temat profilaktyki

nowotworu poprzez zajęcia edukacyjne, w tym nauki samobadania piersi i jąder oraz sposobów 

adekwatnych zachowań w sytuacji konieczności udzielenia pierwszej pomocy.

W ramach projektu oferujemy bezpłatnie:

- wykłady oraz warsztaty praktyczne z pielęgniarką,

- wykłady oraz warsztaty praktyczne z dietetykiem,

- wykłady z psychologiem,

- kurs pierwszej pomocy,

- indywidualne spotkania z psychologiem,

- wyjazd do Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Bydgoszczy/Toruniu,

- wyjazdyedukacyjne i rekreacyjne do „Grudziadzkich Solanek”,

- udział w ogólnomiejskiej imprezie połączonej ze szkoleniem z pierwszej pomocy,

- udział w konferencji dotyczącej profilaktyki nowotworowej.

Dofinansowanie projektu z UE:  44 150,00  PLN
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16 sierpnia o godz. 9.00 zaczęła się zabawa dyskotekowa, na którą uczestnicy czekali 

prawie tydzień. W tym dniu niektórzy przyszli ubrani w strój galowy a niektórzy w stroju

codziennym. Zabawę jak zwykle prowadził nasz dj Leszek Święcicki . Wszyscy uczestnicy 

pomalutku zbierali się na parkiecie do tańca. Dyskoteka odbyła się w Auli. Niektórzy tańczyli 

a niektórzy pochłonięcie byli rozmowami. Do tańca przyszły instruktorki, Pani Ewelina 

i Pani Lucyna. Gdy zabrzmiała Cleo od razu zebrała się pełna sala. 

Pragniemy poinformować, że przez cały miesiąc 

wrzesień na półpiętrze w Alfa Centrum, będzie widniała

wystawa promująca Warsztat Terapii Zajęciowej 

w Grudziądzu. Wystawa nosi tytuł „Portrety

jednego dnia” i prezentuje fotografie wykonane przez

Dominikę Kaczor podczas zeszłorocznej sesji w WTZ. 

Zachęcamy do odwiedzin. 

Monika, Ewa i Anna
fot. D. Kaczor

Przez ostatnie tygodnie trwały  przygotowania do 
tegorocznej Spartakiady, która odbędzie się 
5  w rze śn i a  w  Ma ł ym  Rudn iku .  Tr en ing i  
odbywały się dwa razy w tygodniu na stadionie 
Olimpii, gdzie ćwiczono biegi, rzuty piłką lekarską 
i palantową, slalom z piłką między pachołkami oraz 
rzuty osobiste do kosza. Możliwość korzystania z bieżni 
pozwoliła na przećwiczenie zmian w sztafecie. Wyjątkowo 
intensywnie trenowały osoby biorące udział w wieloboju, 
aby wzmocnić swoją kondycję przed zawodami. Każdy 
trening rozpoczynał się rozgrzewką, aby przygotować 
mięśnie i stawy do wysiłku. Pozostałe dyscypliny 
mogliśmy ćwiczyć w warsztacie.  

W czasie zabawy częstowano kawą, były

także zimne napoje i słodkie przekąski. 

Pani kierownik Hanna Lewandowska także 

przyszła na zabawę, później tańczyć 

zaczęła też Pani Ewa. Gdy zabrzmiała 

piosenka „Mydełko Fa” na sali zrobiło się 

bardzo wesoło. Zabawa podobała się 

uczestnikom.

                 T. Banasiak

2 - 30 września - wystawa fotografii WTZ w Alfa Centrum

5 września - XV Spartakiada Osób Niepełnosprawnych i Przyjaciół, rozpoczęcie o godz. 10:00,

                    miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku 

12 września - VI Igrzyska Sportowe Osób Niepełnosprawnych TUCHOLA 2019 

17 września - całodniowa wycieczka do Trójmiasta (szczegóły wkrótce)

19 września - V Paraolimpiada Osób Niepełnosprawnych - „Sport to siła, to jest moc.

                      Razem bądźmy więc co rok”, KĘTRZYN 2019

24 września - impreza sportowo-rekreacyjna dla osób niepełnosprawnych
                       „STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ”, WĄBRZEŹNO 2019

Trening przed Spartakiadą
fot. A.Cieślak
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                 T. Banasiak

    W sierpniu do naszej placówki  warsztatowej 

zapisał się nowy uczestnik o imieniu Piotr. Dzień 

później  przyszedł i poznawał uczestników. 

Niektórych kolegów i koleżanki już znał ze szkoły. 

Mamy nadzieję, że Piotr będzie się tu dobrze się czuł 

i będzie zawsze wesoły i radosny.

   2 września w naszym Warsztacie 

powitaliśmy nowego instruktora. 

Pani Dorota Berent poprowadzi zajęcia 

w pracowni przyrodniczo-kreatywnej. 

Serdecznie witamy na pokładzie!

Kilka osób z naszego Warsztatu wróciło właśnie z tygodniowego pobytu w Dziwnówku, gdzie brali 

udział w kursach wspierających samodzielność, edycja 2. Organizatorem było Stowarzyszenie 

AKCJA ZDROWIE. Obszerną relację z wyjazdu przygotował dla nas Tomek Banasiak, ukaże się 

ona w kolejnym numerze Kalejdoskopu.

Spartakiadę poprzedza wiele czynności organizacyjnych, zamówienie obiektu, zaproszenie drużyn,
sędziów, przygotowanie posiłków, dyplomów, medali, oznakowania, to tylko część prac, których
efektem jest impreza, wszystkim zaangażowanym gorąco dziękujemy! 
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