Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną „Chata z pomysłami”
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Życzymy radosnych, spokojnych
i błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia
oraz szczęśliwego Nowego Roku 2017!
Chatowicze wraz z Kadrą ŚDS i Zarządem

Dziękuję wszystkim wspierającym
naszą codzienną pracę
– pracownikom, wolontariuszom i ofiarodawcom.
Dziękuję za wrażliwość i bezinteresowną pomoc.
Zofia Kamińska z Zarządem Stowarzyszenia
„Chata z pomysłami”

Chatowicze na urodzinach Ferio
Niedawno spotkało nas bardzo
miłe zdarzenie! Zostaliśmy zaproszeni na pierwsze urodziny Centrum Handlowego Ferio-Wawer.
Centrum znajduje się w Międzylesiu na terenie dawnej fabryki
założonej przez Kazimierza Szpotańskiego, pioniera przemysłu
aparatów elektrycznych w Polsce.
Na urodzinach było hucznie i głośno. Dwudniową imprezę zatytułowaną SCENA FERIO-WAWER
poświęcono okresowi 20 i 30-lecia
ubiegłego wieku, czyli czasom
świetności zakładów przemysłowych K. Szpotańskiego. Były
pokazy mody z tamtego okresu.
Po centrum przechadzały się osoby
świetnie wystylizowane na lata 20.

12 listopada

Pomoc
dla zwierzaków
Jesienią szyliśmy posłania
dla zwierzaków ze schroniska.
12 listopada pojechaliśmy
do Fundacji Azyl pod Psim
Aniołem i zawieźliśmy nasze
dzieła.
Mieliśmy przyjemność zapoznać się z jednym z potencjalnych użytkowników naszych
mięciutkich wyrobów.
Na spacer ruszył z nami
Ramzes.
Kasia

i 30., pucybuci czekali na klientów,
panowie rozdawali okolicznościową gazetkę. Można było pozować
do zdjęć z rekwizytami sprzed
100 lat lub zobaczyć z bliska urządzenia z tamtych czasów: gramofon, radio, telefon.
Organizatorzy imprezy zaprosili
„Chatę z pomysłami” do uczestniczenia w swoim święcie. Umożliwili nam zorganizowanie własnego
stoiska. Pokryli koszty związane
z wyprodukowaniem okolicznościowych materiałów reklamowych: koszulek, stojaka reklamowego i ulotek, za które jesteśmy
bardzo wdzięczni. Wykorzystamy
je w czasie innych imprez. Umoż-

liwili nam także zorganizowanie
zbiórki publicznej na własne cele.

Pracownia plastyczna
W „Chacie z pomysłami” działa
pracownia plastyczna. Co osiągamy
dzięki zajęciom w tej pracowni?
• rozwijanie umiejętności
manualnych,

• integrowanie grupy poprzez
wspólne działania twórcze,
• uwolnienie poprzez działania
plastyczne wewnętrznych
napięć oraz emocji.

• wzmacnianie naturalnych
możliwości ekspresji
oraz komunikacji niewerbalnej
poprzez język plastyki,
• utrwalanie pozytywnych
zachowań twórczych,
• zapoznane z różnorodnością
materiałów i technik
plastycznych,
• wzmacnianie pomysłowości,
szukania osobistych rozwiązań,
• pozytywne oddziaływanie
na sferę uczuciowo-intelektualną,
• przełamywanie barier
„nie umiem”, „nie potrafię”,
„nie chce mi się”,

Chatowe świętowanie
Lubimy obchodzić swoje święto.
Wtedy jest tak uroczyście.
Robimy prezenty, piszemy życzenia.
Marta

Zazwyczaj wszyscy uczestnicy
podczas zajęć plastycznych są
uśmiechnięci, cieszą się barwami,
kolorami, materiałami, z których
wykonują prace.

Kiermasz dla Chaty
Pracownicy Wolters Kluwer zorganizowali kiermasz, z którego dochód został przeznaczony na rzecz
„Chaty z pomysłami”.
W ramach kiermaszu można było
nabyć wyroby rękodzielnicze przy-

gotowane przez pracowników
– własnoręcznie szyte torby, szydełkowe bombki, ręcznie robione
stroiki, kolorowe choinki itd. Odbyła się także emocjonująca licytacja. Specjalnie na ten dzień została
otwarta Cukiernia z Wypiekami

na Twarzy. A żądni wrażeń ryzykanci mogli spróbować swojego
szczęścia w loteryjce.
Dzięki wsparciu darczyńców z Wolters Kluwer będziemy mieć ogród
sensoryczny!

W Chacie uczą się nie tylko uczestnicy ŚDS
W listopadzie odbyły się dwa razy warsztaty szkoleniowe dla instruktorów.
Prowadziła je psycholog – terapeuta Ania Nagórka-Mazurkiewicz.
Z uśmiechów na twarzach widać, że były to miłe zajęcia.

8 grudnia

Adwentowy Dzień Skupienia
W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
zebraliśmy się w kaplicy naszego
kościoła na Adwentowym Dniu
Skupienia. Na wspólną modlitwę
zaprosiliśmy zaprzyjaźnioną grupę ze Stowarzyszenia PAR-TER
z ul. Łowickiej. W tajemnice adwentowego czasu wprowadzał nas
ks. Paweł Cieślik, który jest w naszej
parafii od niedawna i jeszcze „poznaje” nas. W konferencji, zgodnie
z dzisiejszą uroczystością, przybliżał nam postać Maryi Matki Bożej.
Niektórzy korzystali z sakramen-

tu pokuty, a w tym czasie z Kasią
– wolontariuszką ćwiczyliśmy śpiewy. Tak przygotowani uczestniczyliśmy we Mszy świętej z naszym
czynnym udziałem. Po uczcie duchowej przeszliśmy do naszej siedziby na ciepły posiłek. Pozostały
czas minął nam na rozmowach
i wspólnym śpiewaniu piosenek.
Dziękujemy ks. Pawłowi za wspólną modlitwę, gościom za radośnie
przeżyty czas a Kasi za oprawę
muzyczną w czasie Mszy świętej.
Zofia Kamińska

Urodziny Bartka
W dniu 26 października
zaraz po zjedzeniu jesiennego
śniadania, ustawiła się kolejka do naszego kolegi Bartka.
Staliśmy w niej, by złożyć
życzenia urodzinowe jubilatowi. Odśpiewaliśmy Bartkowi
gromkie sto lat i złożyliśmy
serdeczne życzenia. Bartek
poczęstował nas czekoladowymi cukierkami i owsianymi
ciasteczkami. Od Chatowiczów dostał ręcznie wykonaną
laurkę oraz prezent.
Paweł, Dawid

Międzynarodowy Dzień
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Międzynarodowy Dzień Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną obchodzony co roku 3 grudnia
ustanowiony został przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 roku.
W 2006 r. na sesji Zgromadzenia
Ogólnego została przyjęta konwencja Praw Osób z Niepełnosprawno-

ścią. Osoby te mają prawo do wolności i bezpieczeństwa, swobody
poruszania się, ochrony zdrowia,
edukacji, życia społecznego i rodzinnego. Nasz Zespół ,,TIKAUA
BAND” grał w Muzeum Niepodległości dla gości przybyłych tu
na świętowanie.

Doposażamy Pracownię
Rehabilitacyjną
Jedną z rzeczy niezbędnych
w funkcjonowaniu człowieka
jest ruch. Ograniczona możliwość ruchu działa na osobę
demobilizująco,
prowadząc
niejednokrotnie do zaburzeń
osobowości. Utrata kontroli
nad własnym ciałem przyczynia się do pogorszenia odczuwania własnego „ja”. Brak
akceptacji samego siebie, zaniżona ocena swoich możliwości
to cechy, jakie charakteryzują
osoby niepełnosprawne ruchowo. Dlatego zakupiliśmy nowy
sprzęt do ćwiczeń ruchowych.

Drodzy Przyjaciele,
dziękujemy, że o nas pamiętacie i wspieracie
nasze działania. Nie zapomnijcie także w tym roku
przy rozliczaniu PIT i przekazywaniu 1% podatku.
W formularzu wystarczy wpisać KRS 0000152594.
Będziemy też wdzięczni za regularne wpłaty na konto:

VW Bank 30 2130 0004 2001 0510 4088 0001.
„Uśmiech jest najprawdziwszy
kiedy jednocześnie uśmiechają się oczy”
ks. Jan Twardowski
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