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Świąteczna akcja „… i Ty możesz zostać 

Świętym Mikołajem”

Dzięki wsparciu Przyjaciół Stowarzyszenia udało się obdarować blisko 70 dzieci z rodzin 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także jedną rodzinę, której przekazano paczkę 

żywnościową. Łączna kwota przekazana przez Sponsorów wyniosła 7 250,00 zł
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Wizyta gości z zaprzyjaźnionego powiatu 

Ammerland
W dniach od 28 czerwca 2017 roku do 1 lipca 2017 roku Powiat Pleszewski, Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie oraz Stowarzyszenie Centrum Rozwoju gościli 

delegację z zaprzyjaźnionego powiatu niemieckiego – Ammerland.



Moja Rodzina i Ja — Spełnij Nasze 

Marzenia o Rodzinie
Projekt pn. „Moja Rodzina i Ja — Spełnij Nasze Marzenia o Rodzinie” dofinansowany ze 

środków Fundacji Ernst & Young. Projekt skierowany jest głownie do rodzin zastępczych 

spokrewnionych, niezawodowych, zawodowych oraz prowadzących rodzinny dom 

dziecka. Celem projektu jest promowanie rodzicielstwa zastępczego, 

pozyskiwanie kandydatów na rodziny zastępcze, wzmacnianie postaw rodzicielskich 

poprzez udział w warsztatach oraz integrację rodzin zastępczych.



Kolonie letnie dla dzieci

Dzięki wsparciu: Przyjaciół Stowarzyszenia w kwocie 9 550,00 zł, Urzędu Miasta Gminy 

Chocz zostały zorganizowane kolonie letnie dla 40 dzieci i młodzieży do Białego 

Dunajca w dniach od 31 lipca 2017 roku do 06 sierpnia 2017 roku.



„Osoba niepełnosprawna – samodzielna 

i aktywna”

Projekt współfinansowany ze środków Wojewody Wielkopolskiego w ramach programu 

w obszarze wsparcia osób z niepełnosprawnościami obejmował między innymi:

 realizację zajęć usprawniających na basenie

 realizację warsztatów tanecznych,

 wyjazd do Uniejowa połączony ze zwiedzaniem i rehabilitacją,

 wyjazd do teatru,

 zajęcia muzyczne.



„Aktywizacja zawodowa i społeczna 

w powiecie pleszewskim oraz gostyńskim”

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego

obejmował między innymi:

 Warsztaty taneczne 

 Wyjazd na wydarzenie kulturalne

 Zajęcia rehabilitacyjne na basenie

 Zajęcia na kręgielni 

 Wizyta studyjna

 Warsztaty zawodowe oraz miesięczne zatrudnienie 4 osób

 Zajęcia z psychologiem 



„Aktywizacja zawodowa i społeczna 

w powiecie pleszewskim oraz gostyńskim” –

wizyta studyjna

10 października 2017 roku 50 osobowa grupa (wraz z opiekunami) uczestniczyła w 

wizycie studyjnej w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Piaskach. Oprócz integracji i 

zwiedzania pracowni, w których mogliśmy podejrzeć jakie są wykonywane zadania 

otrzymaliśmy garść informacji o strukturze funkcjonowania placówki oraz 

wykonywanych zadań zleconych, takich jak: składanie teczek, szycie toreb z banerów, 

wykonywanie bukietów i stroików okolicznościowych czy też wykonywanie na zlecenie 

firmy Raben ciężarówki z elementów drewnianych. 

Dzięki gościnności gospodarzy mogliśmy przy wspólnej kawie delektować się 

samodzielnie upieczonymi rogalikami. 

Następnie wszyscy udaliśmy się do lokalnej restauracji 4 Gary, w której zjedliśmy 

obiad, po którym obejrzeliśmy skecz w wykonaniu uczestników warsztatu. Następnie 

wszyscy razem próbowaliśmy sił w śpiewaniu. 



„Aktywizacja zawodowa i społeczna 

w powiecie pleszewskim oraz gostyńskim” –

wizyta studyjna



„Aktywizacja zawodowa i społeczna 

w powiecie pleszewskim oraz gostyńskim” –

warsztaty zawodowe

21 podopiecznych z Warsztatów Terapii Zajęciowej z powiatu pleszewskiego ukończyło 

w październiku szkolenia „Pielęgnacja terenów zieleni” i „CARVINGU”.

Głównym celem kursu było opanowanie przez uczestników teoretycznych i 

praktycznych umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu ogrodnik o 

specjalności "Pielęgnacja terenów zieleni" i "Carving", czyli rzeźbienie w warzywach i 

owocach.

Kurs został uwieńczony uroczystym wręczeniem zaświadczenia wraz z suplementem o 

jego ukończeniu i przyznanym certyfikatem.  



„Aktywizacja zawodowa i społeczna 

w powiecie pleszewskim oraz gostyńskim” –

warsztaty zawodowe



„Możemy więcej – program aktywizacji osób 

niepełnosprawnych w powiecie gostyńskim 

i pleszewskim”

 Integracyjne spotkanie Andrzejkowe

 Wyjścia do lokalnego kina

 Turniej Kręglarski dla osób z niepełnosprawnością

 Przegląd Twórczości

 Warsztaty dla rodziców dzieci autystycznych

 Zajęcia usprawniające na basenie

 Wyjazd terapeutyczno – rekreacyjny

 Zajęcia twórcze

 Spotkanie podsumowująco – wigilijne

 Wizyta w zakładzie fryzjerskim

 Wyjazd do galerii handlowej



Integracyjne spotkanie Andrzejkowe

Wspólny posiłek oraz zabawa taneczna wraz z oprawą muzyczną została

zorganizowana dla ponad 100 zaproszonych gości.



Turniej Kręglarski dla osób 

z niepełnosprawnością

Ponad 40 osób rywalizowało w turnieju w kręgle klasyczny. Zwycięzcy w

kategoriach indywidualnych i grupowych zostali obdarowani drobnymi

upominkami. Emocje towarzyszące tego typu rywalizacji bardzo pozytywnie

wpływają na aktywizację osób z niepełnosprawnością.



Przegląd Twórczości

17 października 2017 roku w Sali widowiskowej w Domu Pomocy Społecznej w

Pleszewie odbył się Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych. Osoby ze:

szkoły specjalnej, domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia,

środowiskowych domów samopomocy, warsztatów terapii zajęciowej

prezentowały swoje talenty taneczne, muzyczne, teatralne, komiczne.

Przeglądowi towarzyszyła wystawa prezentująca talenty rękodzielnicze i

plastyczne.



Warsztaty dla rodziców dzieci 

autystycznych

Podczas zajęć zostaną rozwinięte umiejętności pracy z dzieckiem autystycznym.

Osoba realizująca zajęcia z bezpośrednim kontakcie z dzieckiem i rodzicem

będzie miała możliwość zaprezentowania różnych form i metod pracy / zabawy

terapeutycznej.



Wyjazd terapeutyczno - rekreacyjny

W dniach od 05 września 2017 roku do 07 września 2017 roku 40 osobowa grupa

osób z niepełnosprawnością wraz z 10 opiekunami uczestniczyła w wyjeździe

terapeutyczno – rekreacyjnym.

Wyjazd został zorganizowany do Ośrodka Wczasowego „Nad Brzegiem Ruczaju”

nad jeziorem Cichowskim. Celem wyjazdu oprócz zwiedzania lokalnych atrakcji i

rekreacji był również cel terapeutyczny. Uczestnicy wzięli udział w zajęciach

mających na celu wzmocnienie kompetencji społecznych, poszerzenia

umiejętności interpersonalnych i ich prawidłowego wykorzystania w codziennym

funkcjonowaniu, rozładowanie napięć emocjonalnych, integrację uczestników

oraz nabycie umiejętności budowania prawidłowych relacji w kontaktach z

innymi oraz współodpowiedzialności za drugą osobę.



Wyjazd terapeutyczno - rekreacyjny



Zajęcia twórcze
Zajęcia twórcze odbywały się w dniach 11-13 października i przebiegały się pod hasłem "Nie bój się marzyć".

23 uczestników wzięło udział w realizacji przedstawienia teatralnego, którego tematem było spełnianie 
marzeń. Uczestnicy zdradzili swoje skryte marzenia i próbowali je spełnić podczas zajęć. Wspólnie 
przygotowano potrzebne stroje, rekwizyty i dekoracje, a także dobrano odpowiednią muzykę. Zajęcia 
udowodniły, że każde, nawet najdziwniejsze marzenia mogą się spełnić w teatrze, jeśli tylko wystarczająco 
mocno tego pragniemy.



Zajęcia twórcze



Spotkanie podsumowujaco - wigilijne

Spotkanie będzie podsumowaniem realizacji projektu oraz przedstawieniem

sytuacji osób z zaburzeniami psychicznymi omawiając ich aktualne możliwości

prawne, medyczne, ulgi, uprawnienia, zostanie to połączone z uroczystą wigilią

mającą na celu podkreślenie charakteru zbliżających się świąt, integrację

uczestników z terenu całego powiatu i ich rodzin.



Wyjazd do galerii handlowej

29 września 2017 roku grupa ponad 40 osób wraz z opiekunami uczestniczyła w

wyjeździe do galerii handlowej Ostrovia w Ostrowie Wielkopolskim w ramach

poszerzania treningu umiejętności społecznych i interpersonalnych a także

wzmacniania kompetencji społecznych.

W ramach treningu budżetowego każdy z uczestników miał do dyspozycji

kieszonkowe, które mógł samodzielnie rozdysponować.



Wizyta w zakładzie fryzjerskim

Niewątpliwie innowacyjnym przedsięwzięciem było zorganizowanie wizyty w

zakładzie fryzjerskim. W ramach dbania o wygląd zewnętrzny w celu podnoszenia

poczucia własnej wartości, samooceny oraz nabywania i rozwijania umiejętności

funkcjonowania w środowisku społecznym grupa osób z niepełnosprawnością

miała możliwość skorzystania profesjonalnej pomocy przy doborze fryzury, która

obejmowała strzyżenie i / lub koloryzację.



Dziękuję za uwagę


