„Czerpiemy z życia, to co najlepsze”

Zadanie dofinansowane przez Województwo Lubelskie
Stowarzyszenie Pomocy i Wspierania Rozwoju Niepełnosprawnych - „SZANSA”
działające przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kęble, zorganizowało
dzięki wsparciu finansowemu Województwa Lubelskiego, za pośrednictwem Regionalnego
Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie, warsztaty ceramiczne z zakresu rękodzielnictwa
oraz trzydniową imprezę rekreacyjno-edukacyjną dla grupy 17 osób z niepełnosprawnością
intelektualną z powiatów: lubelskiego, opolskiego i puławskiego.

W ramach zadania publicznego „Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych
w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego”, młodzież uczestniczyła od
września do listopada 2016 roku w warsztatach ceramicznych, organizowanych w Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kęble. Podczas prowadzonych zajęć uczestnicy
projektu uczyli się technik formowania gliny, zapoznali się z narzędziami służącymi do
obrabiania gliny, metodą dekorowania wyrobów ceramicznych. Warsztaty pozwoliły młodym
ludziom na zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu rękodzieła, tworzenia
ozdób ceramicznych, jak również wpłynęły na rozwijanie zainteresowań, uczyły
odpowiedzialności, były dla młodych ludzi motywacją do podjęcia w przyszłości aktywności
zawodowej. Młodzież stworzyła pod okiem instruktora ceramiki pani Renaty Kruk piękne
prace, inspirowane przyrodą oraz tradycją związaną ze świętami Bożego Narodzenia.

Efekty tej pracy można było zobaczyć w grudniu podczas wystawy zorganizowanej w
Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kęble oraz Gminnym Domu Kultury w
Wąwolnicy.

W ramach projektu w dniach od 11 do 13 października 2016 r. siedemnastu
beneficjentów projektu wzięło także udział w wycieczce w Góry Świętokrzyskie. Młodzież
miała możliwość aktywnego spędzenia czasu, zapoznała się z florą i fauną Świętokrzyskiego
Parku Narodowego, z historią dotyczącą dziejów Polski i zabytkami, wzięła udział w
zajęciach o charakterze edukacyjnym.
Pierwszym punktem programu było zwiedzanie Muzeum Archeologicznego
i Rezerwatu „Krzemionki”, przedstawiającego dzieje górnictwa krzemienia. Na Świętym
Krzyżu młodzież wzięła udział w zajęciach edukacyjnych „Śladem czarownic, pogańskich
kultów i powstańczych kryjówek”, zwiedziła Muzeum Przyrodnicze Świętokrzyskiego Parku
Narodowego. W Kałkowie wychowankowie zobaczyli budowlę zwaną golgotą,
upamiętniającą martyrologię narodu polskiego na kresach wschodnich. W Świętej Katarzynie
w Muzeum Minerałów i Skamieniałości młodzież obejrzała zbiory minerałów pokazanych w
naturalnych swych formach w skale macierzystej, rzeźby i wyroby z kamienia. Podczas
pokazu szlifowania kamieni szlachetnych i ozdobnych zapoznała się z trudną i pracochłonną
obróbką kamienia. Pomimo deszczowej pogody wychowankowie spróbowali swoich sił w
drodze na Łysicę. Co prawda pogoda nam nie służyła, ale humor nam dopisywał. Poprawił
się jeszcze bardziej podczas zwiedzania Parku Rozrywki i Miniatur Sabat Krajno, w którym
młodzież uczestniczyła w projekcji filmu 5D oraz zobaczyła miniatury znanych światowych
budowli.

Na Zamku Królewskim w Chęcinach oraz Zamku Krzyżtopór w Ujeździe grupa zapoznała się
z dawnymi zwyczajami, historią tych miejsc oraz z krążącymi o nich legendami. W Żywym
Muzeum Porcelany w Ćmielowie młodzież obejrzała ciekawe zbiory, poznała dawne
i współczesne metody wyrobu ceramiki, wzięła udział w warsztatach ceramicznych. Każdy
z uczestników otrzymał na pamiątkę kubek oraz wykonaną własnoręcznie z gliny różę.
Na zakończenie wycieczki grupa odwiedziła Sandomierz, gdzie podczas zwiedzania
malowniczego Rynku miała okazję zobaczyć kręcenie sceny do filmu „Ojciec Mateusz”.
Nasi podopieczni po raz trzeci wzięli udział w projekcie dofinansowanym
przez Województwo Lubelskie, za pośrednictwem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Lublinie. Tym razem chcieliśmy zwrócić uwagę środowiska na potrzebę aktywności osób
z niepełnosprawnością intelektualną w życiu społecznym i zawodowym. Kształtowanie
prawidłowej postawy wobec pracy i innych ludzi zaczyna się bowiem od uczenia dobrych
relacji międzyludzkich, tworzenia więzi społecznych, rozwijania pasji oraz dbania
o własne zdrowie. Uczymy młodzież czerpać z życia, to co najlepsze.
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