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Pierwsza tyska szkoła przyłą-
czyła się do miejskiej kampa-
nii „Dopalacze! Nietestowane 
na zwierzętach, testowane na To-
bie. Nie daj się! ”. Zespół Szkół nr 
7 w Tychach wziął udział w kon-
kursie i przeprowadził szereg ak-
cji w ramach trwającego konkursu 
dla szkół. Tyski Browarnik wal-
czy o 5000 zł.

Zadaniem konkursowym dla tyskich 
szkół gimnazjalnych i ponadgim-

nazjalnych jest przygotowanie w okre-
sie od 1 kwietnia do 20 maja akcji pro-
filaktycznych promujących zdrowy styl 
życia wolny od dopalaczy oraz propa-
gujących wiedzę na temat negatywnych 
skutków uzależnień (np.: akcje, hap-
peningi, warsztaty, rozgrywki sporto-
we itp.). Aby wziąć udział w konkursie 

wystarczy wejść na stronę www.anty-
dopalacze.umtychy.pl, zapoznać się 
z regulaminem i pobrać niezbędny for-
mularz zgłoszeniowy. Opis planowa-
nych działań profilaktycznych należy 
składać w Urzędzie Miasta Tychy, przy 
al. Niepodległości 49 (p. 511) najpóź-
niej na cztery dni przed rozpoczęciem 
działań. Kampania antydopalaczowa 
w Tychach trwa od 21 marca 2011 r. 

Wielki finał odbędzie się 5 czerwca br. 
na Placu Baczyńskiego. Akcja miejska 
ma na celu uświadomienie młodzieży 
jakie zagrożenia niesie za sobą stoso-
wanie dopalaczy. Środki te mogą pro-
wadzić do nieodwracalnych zmian 
w psychice i organizmie młodego czło-
wieka. Kampania ma dotrzeć również 
do rodziców, którzy często nie mają 
wystarczającej wiedzy, by porozmawiać 

ze swoimi dziećmi o używkach. Ubie-
głoroczne zamknięcie sklepów z dopa-
laczami i nowelizacja stosownej ustawy 
nie rozwiązało całkowicie problemu. 
Substancje psychoaktywne są nadal do-
stępne, m.in. w sprzedaży internetowej. 
Stąd pomysł aktywnego zaangażowania 
młodzieży i mieszkańców w prowadzo-
ną akcję.

HeleNa RajTeR

BROWARNIK PRZECIW DOPALACZOM

Konkurs dla szkół

13 kwietnia w budynku balbina 
Centrum, gdzie ma swoją 
siedzibę wielozadaniowy 

ośrodek integraCji, 
odbyły się warsztaty 

plastyCzne. kilkanaśCie 
pań, podopieCznyCh 

różnyCh stowarzyszeń 
działająCyCh na rzeCz 

osób niepełnosprawnyCh, 
wykonywało stroiki 

wielkanoCne. samodzielnie 
składały kwiaty z bibuły, 

zdobiły pisanki i układały 
z niCh kompozyCje. 

patrząC na energię, jaka 
towarzyszyła praCy, nikt 
nie uwierzyłby, że zajęCia 
przeznaCzone są dla osób 

z ograniCzoną sprawnośCią.

– Najważniejsze, że ręce są sprawne – mówi Ja-
dwiga Szymańczyk, członkini Stowarzyszenia Tyskie-
go Klubu Amazonek, która regularnie uczestniczy 
w warsztatach, organizowanych w ramach Wieloza-
daniowego Ośrodka Integracji. – Kiedyś po warsz-
tatach kupiłam sobie materiały i próbowałam robić 
to sama w domu, ale nie sprawiało mi to satysfakcji. 
Mobilizacja jest wtedy, gdy jesteśmy tu wszystkie.

Wzajemne wsparcie
Początki spotkań sięgają kilku lat wstecz. – WOI 

działa od kwietnia br., ale zadanie realizujemy od 2004 
roku – mówi Julita Błońska-Charchut z Polskiego 
Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA. 
– Projekt jest finansowany przez Urząd Miasta Tychy 
i jest nakierowany przede wszystkim na osoby niepeł-
nosprawne, ich rodziny i opiekunów.

Realizatorem projektu jest KLANZA, ale w ra-
mach WOI współpracują różne tyskie stowarzysze-
nia. – Najbardziej aktywnie uczestniczą w zajęciach 
osoby z niepełnosprawnością ruchową, chorzy 
na stwardnienie rozsiane i tyskie amazonki – mówi 
Julita Błońska-Charchut. – Ośrodek jest otwarty dla 
wszystkich, również dla osób niezrzeszonych w żad-
nych stowarzyszeniach. Efektem spotkań jest m.in. 
to, że uczestnicy rozmawiają ze sobą, wymieniają się 
doświadczeniami w przezwyciężaniu codziennych 
trudności i wspierają nawzajem.

joga i nie tylko
Oferta WOI jest znacznie szersza. Regularnie or-

ganizowane warsztaty plastyczne obejmują wiele róż-
nych technik: decoupage, wyroby z filcu, masy solnej, 
wikliny. – Robiłyśmy też kartki świąteczne i ikony – 
mówi Monika Kotyńska, która regularnie uczestniczy 
w warsztatach. Oprócz warsztatów organizowane są 
wykłady, zajęcia z jogi i gimnastyki tai chi, spotkania 
opłatkowe, a raz w miesiącu jest możliwość skorzy-
stania z konsultacji z psychologiem lub prawnikiem. 
– W tym roku nowością będzie oferta dla osób z nie-
pełnosprawnością intelektualną – mówi Julita Błoń-
ska-Charchut. – Chcemy też utworzyć klub absol-
wenta – dla osób, które skończyły szkołę i nie pracują 
albo są już na rentach i nie mają możliwości podjęcia 
żadnej dodatkowej pracy. Chcemy dać im możliwość 
uczestnictwa w ciekawych zajęciach.

Pole do współpracy
Na działalność WOI Urząd Miasta Tychy prze-

znaczył w tym roku kwotę 20 tys. zł. – Idea Wieloza-
daniowego Ośrodka Integracji jest taka, by stworzyć 
płaszczyznę współpracy dla różnych organizacji, 
których celem jest podobna działalność – wspiera-
nie osób niepełnosprawnych – mówi Daria Szcze-
pańska, zastępca prezydenta miasta ds. społecznych. 
– WOI ma na celu połączenie sił i zasobów tych or-
ganizacji, aby były one jak najlepiej wykorzystane. 
Dowolne stowarzyszenie może przyjść ze swoimi 

podopiecznymi, do siedziby WOI w budynku Bal-
bina Centrum, skorzystać z lokalu, organizować 
wspólne działania z innymi grupami. Chcemy za-
chęcić te grupy do współpracy, ponieważ skoordy-
nowane działania mogą ułatwić załatwienie wielu 
spraw, m.in. pozyskiwanie środków z gminy na róż-
ne projekty. Wzmocni się głos przedstawicieli tych 
organizacji, jeżeli wystąpią wspólnie w imieniu kil-
ku różnych stowarzyszeń.

Rehabilitacja i opieka
Od września 2010 r. W Tychach działa 

Punkt Wczesnej Interwencji, oferujący pomoc 
rodzicom małych dzieci z problemami rozwo-
jowymi. Punkt działa w Ośrodku Rehabilitacyj-
no-Edukacyjno-Wychowawczym Polskiego Sto-
warzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym, przy ul. Niepodległości 90. – Przed 
uruchomieniem PWI nasz ośrodek przyjmował 
dzieci ze stwierdzoną niepełnosprawnością, 
od 4-5 roku życia – mówi Anna Skrzyńska z ty-
skiego koła Stowarzyszenia. – Dla tych dzieci 
prowadzimy rehabilitację, w ramach kontraktu 
z Narodowego Funduszu Zdrowia. Jednak fun-
dusz daje nam środki tylko na rehabilitację ru-
chową, a jest też mnóstwo działań „towarzyszą-
cych” rehabilitacji, które są bardzo potrzebne. 
Dzięki dotacji z Urzędu Miasta w Tychach, mo-
żemy te działania prowadzić.

Pomoc specjalistów
W ośrodku znajdują pomoc dzieci kilkumie-

sięczne, z zauważonymi problemami rozwojowy-
mi, jak asymetria czy niewłaściwe napięcie, które nie 
są jeszcze niepełnosprawnością, ale bez konsultacji 
ze specjalistą i odpowiedniej rehabilitacji mogą do-
prowadzić do niepełnosprawności w starszym wieku 
dziecka. – W ramach PWI wzbogaciliśmy ofertę o ta-
kie działania, których maluchy i ich rodzice potrzebu-
ją – mówi Anna Skrzyńska. – Są konsultacje z psycho-
logiem dla rodziców, mama i tata uczą się sposobów 
zabawy i stymulacji ruchowej dziecka, mamy konsul-
tacje z logopedą, psychologiem, pedagogiem specjal-
nym. Godziny pracy tych specjalistów możemy finan-
sować dzięki dotacji z Urzędu Miasta. Oprócz tego, 
w ramach kontraktu z NFZ prowadzona jest fizjotera-
pia. W PWI przyjmują też lekarze specjaliści: neuro-
log pediatra i specjalista rehabilitacji medycznej, rów-
nież ze specjalizacją z pediatrii.

Wsparcie dla rodziny
Dofinansowanie z Urzędu Miasta dla PWI na rok 

2011 wynosi 10 tys. zł. – Wczesną interwencję pro-
wadzi już od dawna poradnia przy ul. Bibliotecznej – 
mówi Daria Szczepańska, zastępca prezydenta miasta 
ds. Społecznych. – NFZ wyznacza jednak limity re-
fundowanych usług. Powstanie Punktu Wczesnej In-
terwencji wiązało się z próbą stworzenia alternatyw-
nego miejsca, którego działalność będzie finansowana 
ze środków gminy i w którym rodzina znajdzie opiekę 
zarówno pod względem medycznym, jak i psycholo-
gicznym. W tym ośrodku nie trzymamy się tylko me-
dycznej strony opieki. Urodzenie się dziecka z wadą 
rozwojową to sytuacja nowa i bardzo trudna dla ca-
łej rodziny. Tutaj chcemy otoczyć opieką całą rodzinę, 
wskazać rodzicom jak zorganizować dalej życie, ja-
kie perspektywy rehabilitacji i rozwoju czekają na ich 
dziecko. SylWia ZaWaDZKa

æ PuNKT WcZeSNej iNTeRWeNcji
Działa w Ośrodku Rehabilitacyjno-edu-
kacyjno-Wychowawczym Polskiego Sto-
warzyszenia na Rzecz Osób z upośle-
dzeniem umysłowym, Koło w Tychach.
al. Niepodległości 90
tel. (32) 227 33 00

æ WielOZaDaNiOWy OśRODeK iNTe-
gRacji
ul. Barona 30 (budynek Balbina cen-
trum), pokój 209
tel. 601 321 871

Nie jesteś sam

ważne

w świątecznych warsztatach plastycznych 13 kwietnia uczestniczyło kilkanaście pań.

m
ic

h
a

ł
 g

ie
l


