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Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób  
z Niepełnosprawnością Intelektualną „Chata z pomysłami”

Nadchodzą święta wielkanocne.
Patrzymy na czekoladowe zajączki i żółte kurczaki,

ale może wcale nie wiemy, o co chodzi w czasie tych świąt?
Mamy przypomnieć sobie Pana Jezusa i wielkie prawdy wiary.

Święta po to przychodzą, żeby nauczyć się więcej miłości.
Są po to, żeby po Wielkanocy być lepszym niż przed Wielkanocą.

 Ks. Jan Twardowski

Spokojnych i rod innych Swi t Wielkanocnych yc y  
Spo ec no  Chaty  pomys ami i Zar d Stowar ys enia



Po raz pierwszy zbiórka pieniędzy na FB

,,Jak dobrze mieć sąsiada”...

Jak mówi przysłowie: „Dobry są-
siad to skarb”. Jako społeczność 
z ul. VI Poprzecznej 23 w Aninie 
wiemy o tym bardzo dobrze. 
W budynku dawnego kina 
„Wrzos” działają w zgodzie dwa, 
wydawać by się mogło, zupełnie 
różne podmioty: Środowiskowy 
Dom Samopomocy „Chata z po-
mysłami” oraz Uniq Fight Club, 
czyli miejsce, gdzie sztuki walki 
trenują zawodowi sportowcy, ama-

torzy a nawet dzieci. Dzięki życz-
liwości właścicieli: braci Kamila 
oraz Radosława Paczuskich mamy 
specjalnie zorganizowane zajęcia 
oraz doskonałych instruktorów, 
którzy rozumieją nasze potrzeby  
i tak dostosowują programy trenin-
gów, aby uczestnicy z chęcią brali 
w nich udział. Z naszymi uczestni-
kami wspaniale pracuje Kuba Ro-
siński. Wielkim dobrodziejstwem 
dla Chaty z pomysłami jest takie 

dobre sąsiedztwo. 
W planach mamy wspólną inwe-
stycję: zewnętrzną siłownię oraz 
stół do tenisa stołowego. Wszyst-
kie osoby zainteresowane wspar-
ciem tej inwestycji zapraszamy do 
kontaktu. Zachęcamy również do 
zapoznania się z ofertą sportową 
Klubu Uniq, a także do odwiedze-
nia kawiarni Uniq Cafe. Serdecz-
nie polecamy.

Choć była jeszcze zima, my już po-
myśleliśmy o wakacjach. W tym 
roku będziemy odpoczywać w Au-
gustowie-Studzienicznej. Aby uła-
twić opłacenie naszego pobytu ogło-
siliśmy zbiórkę pieniędzy na FB. 
Bardzo ekscytowaliśmy się tym 
wydarzeniem, im bliżej końca wy-
znaczonego czasu – tym więcej 
emocji. 

DZIĘKUJEMY!!!
Drodzy Przyjaciele, gdy za-
czynaliśmy naszą zbiórkę, 
liczyliśmy, że może uda się 
ufundować przejazd na letni 
obóz dla jednej osoby. Gdy 
zaledwie w ciągu trzech go-

dzin wpłaciliście 200 zł, zaczęli-
śmy myśleć o biletach dla 5 osób, 
czyli o 1000 zł. I ta kwota stuknęła 
błyskawicznie w ciągu dwóch dni. 
Nieśmiało zaczęliśmy więc liczyć, 
że może uda się zebrać 4000 zł dla 
20 osób?

Przez dwa tygodnie cieszyliśmy 
się bardzo z każdych kolejnych 

200 zł, bo to oznaczało jedną oso-
bę więcej w autokarze. 
Największe zaskoczenie przyszło 
jednak ostatniego dnia zbiórki, 
gdy okazało się, że łącznie z wpła-
tami przez FB i na konto bankowe 
zebraliście 4006 zł, czyli osiągnę-
liśmy założony cel!

Jeszcze raz dziękujemy za wszyst-
kie wpłaty przez Facebooka, 

przelewy na konto, udostępnie-
nia, lajki, komentarze, maile, 
smsy.
To wszystko ma nie tylko 
wartość pieniężną. To wspa-
niale wiedzieć, że otacza nas 
tak wiele życzliwych osób!



Kiermasz rękodzieła w Urzędzie Dzielnicy Wawer

Logopedia

Za zgodą pana Burmistrza Nor-
berta Szczepańskiego, za co ser-
decznie dziękujemy, wystawiali-
śmy prace naszych uczestników  
w Urzędzie Dzielnicy Wawer.
Przywieźliśmy nie tylko gotowe 

prace, ale także dwie uczestnicz-
ki ŚDS – Małgosię i Martę, które 
na bieżąco malowały wzory na 
torbach. Lniane torby to nasz hit 
sezonu, proponujemy lniane, eko-
logiczne torby na zakupy.

Ruszamy z wielkanocnymi kierma- 
szami prac naszych uczestników. 
Zaprezentowaliśmy rękodzieło 
świąteczne: kartki, pisanki, stroiki, 
ceramikę, palemki oraz torby na za-
kupy zamiast z tworzyw sztucznych.

Do różnorodnych zajęć terapeu-
tycznych, rehabilitacyjnych czy 
artystycznych, w których biorą 
udział nasi uczestnicy, dołączyli-
śmy terapię logopedyczną i komu-
nikację alternatywną.
W ramach zajęć z logopedą uczest-

nicy rozwijają umiejętności ko-
munikacyjne, które są niezwykle 
istotną umiejętnością społeczną. 
Niedoskonałości w tym zakresie 
powodują trudności w kontak-
tach z otoczeniem, konflikty in-
terpersonalne i obniżają poczucie 

własnej wartości. Aby temu zapo-
biec uczestnicy w zależności od 
potrzeb i możliwości doskonalą 
komunikację werbalną lub uczą 
się komunikowania z wykorzysta-
niem komunikacji alternatywnej 
lub wspomagającej.



Jubileuszowa galeria zdjęć
Trwamy jeszcze w obchodach 10-lecia powstania naszego Środowiskowego 
Domu Samopomocy. Z tej okazji można nas jubileuszowo odwiedzać.

Przesyłamy kilka zdjęć, aby się podzielić atmosferą. Była radosna i serdeczna. 
Dziękujemy wszystkim gościom za przybycie i uczestniczenie w naszym  
świętowaniu.



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.

Dzięki tym środkom będziemy mogli wesprzeć  
wyjazd wakacyjny do Augustowa.



Lubimy bawić się
Czasami lubimy schować się za maskę, aby być kimś innym...



Kiermasz ozdób świątecznych
Wielkanoc, to bardzo radosny czas.
Bardzo dużo przyjemności sprawia 
całej społeczności chatowej wy-
konywanie ozdób świątecznych,  
a potem prezentowanie tych cudow-
ności na kiermaszu parafialnym.
W tym roku w wykonywaniu 
ozdób wielkanocnych wspierali 
nas wolontariusze ze Szkoły Pod-
stawowej nr 124 w Falenicy, a tak-
że ze Szkoły Podstawowej nr 218.

Dziękujemy!

Wieści z Kiermaszu
Wszyscy czekamy na Święta Wiel-
kanocne, ale w naszych pracow-
niach już świątecznie, pojawiły 
się kurczaki, kurki z filcu, pisanki 
– w tym roku jajka zdobione me-
todą decoupage, zajączki, baran-
ki z pięknymi rogami, koszyczki 
z ozdobami kartki świąteczne. 
Wszystkie te ozdoby zostały 
zaprezentowane w niedzielę 
na kiermaszu w naszej pa-
rafii. Parafianie podziwiali 
nasze wyroby i chętnie na-
bywali, ku naszej radości. 

Dziękujemy Chatowiczom  
i instruktorom za wytrwa-
łą obecność na kierma-
szu pomimo silnego, 
zimnego wiatru i mro-
zu oraz iście zimowej 
aury. Ocieplały nas 
uśmiechy podziwiają-
cych nasze rękodzieło 
mieszkańców.



Rola arteterapii w pracy terapeutycznej 
Nasi uczestnicy chętnie biorą 
udział w zajęciach arteterapii. Ar-
teterapia, to jedna z form psychote-
rapii. Edukacja przez sztukę służy 
rozwojowi i zdrowiu człowieka. 
Arteterapia kładzie nacisk na roz-
wój wewnętrzny, ekspresję i wyra-
żanie uczuć człowieka. Za pomocą 
różnych technik plastycznych oso-
by nabywają umiejętności wypo-
wiadania się, komunikowania się, 
wypowiadania się niewerbalnego.
Podstawowe techniki plastyczne 
wykorzystywane w arteterapii to 
rysunek, malarstwo, grafika, rzeź-
ba, colage, witraż, fotografia, pla-
kat, zdobnictwo, dekoratorstwo… 
Rysunek to najprostsza forma eks-
presji twórczej człowieka, stano-
wi dla psychologów i pedagogów 
swoisty pomiar inteligencji. Rysu-
nek stanowi doskonałą formę dia-
gnozy. Dzięki niemu dowiadujemy 
się, co sprawia osobie radość, lęk, 
zagrożenie, jakie sytuacje wytwa-
rzają negatywne emocje, a jakie 
pozytywne. Sposób rysowania, 
czyli dynamika kreski pozwala 
określić osobowość.

Patricia Gould, Rysunek w psychoterapii
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