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Drogi Czytelniku!

Wręczamy  do  Twoich  rąk  pierwszy  numer  magazynu  „PARTNER”.  Pragniemy  w  nim
zamieszczać  informacje  przedstawiające  życie  codzienne  naszego  Stowarzyszenia.
Życzeniem Redakcji jest także, aby magazyn ten integrował nie tylko środowisko naszego
Stowarzyszenia ale również naszych członków z lokalną (i nie tylko!) społecznością. Chcemy
też  za  jego  sprawą  pomagać  wszystkim  osobom  niepełnosprawnym  potrzebującym
jakiegokolwiek wsparcia. Mamy nadzieję, iż każdy znajdzie na jego łamach coś ciekawego
dla siebie. Zatem, miłej lektury Drogi Czytelniku!  
                                                                                                                        Zespół Redakcyjny

Warto wiedzieć, że...

„...  Organizacje  pozarządowe  są  ważnym  składnikiem  społeczeństwa  obywatelskiego  i
dlatego państwo i samorządy w dobrze pojętym interesie społecznym powinny sprzyjać ich
rozwojowi.  Jednym z  aspektów współpracy z  niezależnymi  organizacjami  jest  wspieranie
finansowe podejmowanych przez nie inicjatyw, jak również realizacja przynajmniej  części
zadań  spoczywających  na  samorządach  poprzez  zlecanie  ich  wyspecjalizowanym
organizacjom pozarządowym”

Maciej Płażyński 
Poseł Sejmu RP 2002 r.

„Pogoda” wybrała nowe władze

W  dniu  19  marca  2007  r.  o  godzinie  16.00  w  siedzibie  naszego  Stowarzyszenia  w
Środowiskowym  Domu  Samopomocy  w  Kleszczewie,  odbyło  się  Walne  Zebranie
Sprawozdawczo- Wyborcze Członków Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Pogoda”.
Celem  Zebrania  było  podsumowanie  kolejnego  (2006)  roku  działalności  naszego
Stowarzyszenia oraz wybór nowych władz. Na spotkanie przybyła rekordowa ilość członków
„Pogody”(brawo!).  Zebranie  otworzyła  Wiceprzewodnicząca  Pani  Basia  Klońska,  która
również  przedstawiła  sprawozdanie  z  pracy  Zarządu  oraz  działalności  Stowarzyszenia  w
minionym roku. Przypomnieliśmy sobie m.in. o zabawach karnawałowych w naszym ośrodku
i  zaprzyjaźnionych  organizacjach,  turnusie  rehabilitacyjnym  w  pięknym  ośrodku
wypoczynkowym „Posejdon” w Krynicy Morskiej, o „sportach ekstremalnych” uprawianych
przez  uczestników  „Pogody”  podczas  sierpniowego  spływu  kajakowego  rzeką  Wdą  w
Czarnej  Wodzie oraz  o udziale w wielu imprezach plenerowych  i  kulturalnych  na terenie
całego kraju. Po Pani Basi głos zabrała Pani Regina Piątek- księgowa Stowarzyszenia, która
przedstawiła sprawozdanie finansowe za ubiegły rok. Pan Wojciech Kloński- Przewodniczący
Sądu  Koleżeńskiego,  przedstawił  wszystkim  zebranym  planowane  zmiany  w  Statucie
Stowarzyszenia,  dotyczące  kadencyjności  jego władz. Następnie przeprowadzono dyskusję
nad wspomnianymi sprawozdaniami i w drodze jawnego głosowania uchwalono udzielenie



absolutorium  dla  ustępujących  władz  Stowarzyszenia,  bilansu  oraz  zaaprobowano  nowy
Statut „Pogody”.
Kolejnym punktem Zebrania były wybory nowych władz Stowarzyszenia. W efekcie jawnego
głosowania wybrano osoby do Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego naszego
Stowarzyszenia. Po wyborach ukonstytuowały się nasze nowe władze:

Zarząd-
Wojciech Kloński- Przewodniczący
Mariola Zdrowowicz- Wiceprzewodnicząca
Ryszard Juźwik- Sekretarz

Komisja Rewizyjna- 
Sławomir Ćwikliński- Przewodniczący
Stanisław Bruchmann- Sekretarz

Sąd Koleżeński-
Barbara Klońska- Przewodnicząca
Helena Balicka- Sekretarz.

Nowym władzom życzymy powodzenia w ich pięknej i odpowiedzialnej pracy! 

Po  dokonanych  wyborach  przedstawiono  plany  na  bliższą  i  dalszą  przyszłość  naszego
Stowarzyszenia. 
Wśród nich są:

• Utworzenie „Punktu Informacji dla Osób Niepełnosprawnych”,
• Organizacja uroczystości 5- lecia Środowiskowego Domu Samopomocy, 
• Program usamodzielniania osób niepełnosprawnych,
• Program uspołeczniania osób niepełnosprawnych,
• Program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych,
• Adaptacja powierzchni na poddaszu naszego Domu do rehabilitacji,
• Imprezy kulturalno- rozrywkowe, wyjazdy na biwaki i wycieczki.

W następnych numerach „Partnera” szerzej opiszemy poszczególne projekty. 

Stowarzyszenie „Pogoda” prowadzi swoją działalność na terenie gminy Zblewo na rzecz jej
niepełnosprawnych mieszkańców. Wspierają nas instytucje państwowe  i samorządowe oraz
firmy  i  osoby   prywatne  rozumiejące  potrzebę  pomocy  osobom  słabszym  i  bezradnym.
Jesteśmy bardzo wdzięczni za tę pomoc i mamy nadzieję, że możemy nadal na nią liczyć.

Czas dla rodziców

Samodzielność  człowieka  niepełnosprawnego  to  dla  niego  szansa  na  wartościowe,  pełne
satysfakcji   i  radości  życie,  to również  nadzieja na przetrwanie i  zachowanie sił  dla jego
najbliższej  rodziny,  to  wreszcie  mniejszy koszt  utrzymania  niepełnosprawnej  osoby przez
państwo.  Warto  zatem  inwestować  w  naukę  samodzielności  naszych  niepełnosprawnych
dzieci. Trzeba wychowywać w duchu samodzielności nasze sprawne inaczej dzieci chociażby
dlatego, iż to właśnie one mogą być nam jedyną podporą i pomocą, gdy będziemy starsi i
schorowani. 
Jeszcze około 20 lat  temu stereotypem osoby niepełnosprawnej  było  wiecznie niedojrzałe
dziecko, zamknięte w czterech ścianach rodzinnego domu, funkcjonujące na marginesie życia



społecznego, bezradne i bierne. Takie słowa jak rehabilitacja czy terapia nie były wówczas
znane, osoby niepełnosprawne najczęściej zwalniano z obowiązku edukacyjnego, zalecając w
zamian pobyt w zakładzie zamkniętym z leczeniem środkami usypiającymi.
Zmiany  ustrojowe  lat  dziewięćdziesiątych  ubiegłego  wieku  oraz  rozwój  demokracji  i
świadomości  w  społeczeństwie  polskim,  zmieniły  diametralnie  wizerunek  osoby
niepełnosprawnej  jak  i  stosunek  do  niej.   Obecnie  osobę  niepełnosprawną  kreuje  się  (i
słusznie!)  na  człowieka  w  pełni  korzystającego  z  życia,  aktywnego,  samodzielnego  i  z
planami na przyszłość. 
Rozumiejąc znaczenie samodzielności osoby niepełnosprawnej, zarówno dla niej samej jak i
dla jej rodziny oraz państwa, także w pracy naszego Środowiskowego Domu Samopomocy w
Kleszczewie, wdrażamy program samodzielnego funkcjonowania naszych sprawnych inaczej
uczestników.  Podczas  turnusów  rehabilitacyjnych,  wycieczek  i  biwaków  trenujemy
samodzielność  w  zakresie:  samoobsługi,  higieny  osobistej  i  najbliższego  otoczenia,
codziennych  zakupów,  treningu  poprawnego  zachowania  się  w  miejscach  publicznych.
Uczymy  prawidłowych  form  grzecznościowych,  przestrzegania  norm  i  zasad  współżycia
międzyludzkiego. Podczas tej pracy z dużą satysfakcją obserwujemy,  jak nasi podopieczni
nawiązują nowe kontakty, przyjaźnie i potrafią je podtrzymać telefonując czy pisząc sms- y
ze swoich telefonów komórkowych. 
Dalsze etapy wdrażanego programu przewidują takie zagadnienia jak: naukę samodzielnego
załatwiania  spraw w urzędach,  opłaty na  poczcie  i  w banku,  samodzielne  poruszanie  się
środkami  komunikacji  publicznej  PKS  i  PKP  a  w  końcu  trening  samodzielnego
zamieszkiwania. 
To czego nauczą naszych uczestników terapeuci na treningach, musi być poparte pracą w ich
domach rodzinnych. Jeśli terapeuta nauczy swego podopiecznego wiązania sznurowadeł, zaś
w swoim domu nie będzie on tego codziennie ćwiczyć, praca terapeuty pójdzie na marne!
Wiedzę i umiejętności nabyte w ośrodku, należy ćwiczyć i utrwalać we własnym, rodzinnym
domu. Dlatego kierownictwo i  kadra ŚDS bardzo liczy na pomoc i  współpracę ze strony
rodzin  naszych  podopiecznych,  w  celu  kontynuowania  i  utrwalania  u  nich  nawyków  i
umiejętności samodzielnych zachowań.   
Czy chcemy do końca swego życia myć, ubierać, karmić, golić i wiązać sznurowadła naszym
dorosłym dzieciom? Z pewnością łatwiej i szybciej jest nam zrobić to za nie, lecz dajmy im
szansę na samodzielną dorosłość, na funkcjonowanie i wygląd adekwatny do ich wieku i płci-
na poczucie własnej wartości.
Nie  cofajmy  w  rozwoju  naszych  dorosłych  dzieci  z  powodu  własnej  wygody  i
nieuzasadnionych,  bezpodstawnych  obaw.  Społeczeństwo  polskie  w  pełni  akceptuje
niepełnosprawność,  jest  dla  niej  życzliwe,  wyrozumiałe  i  pełne  sympatii.  Lobby  osób
niepełnosprawnych jest coraz mocniejsze a one same garną się do ludzi, świata i do życia.

Dwa słowa o prawach osoby niepełnosprawnej...

Osoba niepełnosprawna, tak jak każda istota ludzka, ma szereg niezbywalnych praw. Na ich
straży stoi wiele aktów prawnych. W Polsce są nimi m. in. Konstytucja oraz inne przepisy.
Wśród owych przywilejów, są także konstytucyjne prawa obywatelskie, takie jak np. bierne i
czynne  prawo  wyborcze.  Tak  więc  niepełnosprawni  Polacy  mogą  wybierać  swoich
przedstawicieli w Parlamencie oraz lokalnych władzach samorządowych a nawet mogą sami
być do nich wybierani! Świadczą o tym fakty, gdyż w polskim Sejmie jest już kilku posłów
niepełnosprawnych, którzy skutecznie dbają o interesy tej grupy społecznej, która z racji swej
liczebności w kraju stanowi całkiem pokaźny elektorat, o który zabiega wielu polityków. 
Jeśli mogą głosować wszyscy sprawni inaczej Polacy,  mogą i niepełnosprawni członkowie
Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Pogoda” z Kleszczewa! 



Jeśli  niepełnosprawni  członkowie  „Pogody”  mogą  wybierać  wójta,  starostę,  posłów,
senatorów czy też Prezydenta Rzeczypospolitej, to tym bardziej są uprawnieni do głosowania
na forum swojego własnego Stowarzyszenia, w którego skład wchodzą i którego życie kreują!
Dlatego  każdemu,  kto  odmawia  niepełnosprawnym  z  „Pogody”  głosowania  na  zebraniu
członków swego Stowarzyszenia, radzimy zmienić swoje błędne myślenie.  

... i garść informacji o tym, czym jest stowarzyszenie

„Prawo do zrzeszania  się  należy do podstawowych  praw człowieka  i  jest  tak ważne,  jak
prawo do wolności słowa”.
Stowarzyszenie  to  organizacja  pozarządowa  (niepaństwowa),  która  zrzesza  swoich
dobrowolnych członków w celu wspólnego działania w jakiejś dziedzinie życia społecznego.
Organizacja ta, by funkcjonować zgodnie z prawem, musi być zatwierdzona i zarejestrowana
przez  odpowiedni  sąd.  Stowarzyszenie  podlega  odpowiedniemu  organowi  administracji
państwowej, który czuwa nad prawidłowością jego funkcjonowania oraz mu pomaga.   
Stowarzyszenie  działa  z  poszanowaniem ogólnie  przyjętych  przepisów i  norm prawnych,
posiadając  jednocześnie  swój  własny  „kręgosłup”  legislacyjny,  jakim  jest  Statut
Stowarzyszenia. Ów Statut reguluje całokształt funkcjonowania Stowarzyszenia i również jest
zatwierdzany przez sąd. Na mocy Statutu najwyższymi władzami Stowarzyszenia są: Walne
Zebranie Członków oraz (w okresie między Zebraniami) Zarząd. To właśnie owe instytucje
kierują działaniem całej organizacji. W kwestiach o dużym rozmachu w skali Stowarzyszenia
decyduje  Walne Zebranie  Członków, bieżącą  strategią  działania  tej  organizacji  kieruje  jej
Zarząd. Nie ulega zatem wątpliwości, iż we władzach danego stowarzyszenia winny być tylko
osoby  kompetentne,  odpowiedzialne,  konsekwentne  w  działaniu  a  nade  wszystko
zaangażowane dla sprawy swego stowarzyszenia. 
Każde stowarzyszenie swoje wewnętrzne sprawy reguluje we własnym zakresie. Służą temu
przede wszystkim wspomniane organy,  takie jak Walne Zebranie Członków i Zarząd oraz
Komisja  Rewizyjna  i  Sąd  Koleżeński.  Jeśli  członek  stowarzyszenia  ma  jakiekolwiek
wątpliwości czy niejasności związane z działaniem swej organizacji, to po prostu zwraca się
do  wspomnianych  organów w celu  ich wyjaśnienia.  Owe organy mają  zaś  obowiązek  te
problemy wyjaśnić ku jego satysfakcji. 
Stowarzyszenie,  z  racji  swej  dobrowolności  i  pozarządowości,  winno  zrzeszać  wyłącznie
osoby duszą, sercem, i ciałem oddane jego sprawie. Jego członkowie powinni być zgranym i
mającym do siebie zaufanie zespołem ludzi,  który sprawdza się w każdej  sytuacji.  Osoba
należąca  do  stowarzyszenia,  czy  to  członek  zwyczajny  czy  też  wchodzący  w skład  jego
władz,  powinien  dać  z  siebie  wszystko  lub  tyle  ile  może,  dla  dobra  całej  organizacji.
Wówczas to wysiłek pojedyńczych  osób- członków stowarzyszenia,  da w efekcie wysiłek
zbiorowy organizacji, widoczny na zewnątrz. Każdy, kto należy do takiego stowarzyszenia,
powinien być z niego dumny i wszędzie dobrze o nim mówić. 
Redakcja „Partnera” ma nadzieję, iż te parę słów traktujących o zasadach  działania każdego
stowarzyszenia sprawi, iż w naszej „Pogodzie” takich sytuacji nigdy nie będzie a wszyscy jej
członkowie będą działać  w interesie  Stowarzyszenia.  Jest  ono bowiem naszym wspólnym
dobrem i służy przede wszystkim osobom dla nas najważniejszym- Naszym Dzieciom. 
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