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Wśród wielu funkcjonująCych organizacji pozarządowych rzadziej spotykamy

takie, których działalność adresowana do osób z Wysokim ryzykiem marginalizacji i

wykluczenia społecznego jest tak profilowana, by zaspokajać większość ich potrzeb _ od

zapewnienia opieki, poprzez edukację, poradniCtWo psycho-pedagogiczne dla

profesjonalistów i rodziców/opiekunów, poszukiwanie pracy, udziału w kulturze z

możliwością autoekspresji, przygotowania do praCy i jej poszukiwanie

Do takich właśnie organizacji z całą pewnością należy działa1ące w naszym mieście

Stowarzyszenie Na Tak, prowadzące dziewięć podmiotów wypełniających dotkliwą

lukę w systemie wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin we

wszystki ch dzie dzinach ży cia1'

Szczegó|ną rolę w życiu osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną,

których Żadna inna placówka nie zgodziła się ich przy)ąć, pełni Środowiskowy Dom

Samopomocy ,,Kamyk''. osoby objęte opieką tej dziennej formy wsparcia nie mówią,

mają trudnościz komunikowaniem się z otoczeniem, wymagają karmienia, przewijania

oraz całodobowej opieki. Mają zaburzenia centralnego układu neurologicZne1o, a takze

dodatkowe schorzenia takie jak epilepsja, fenyloketonuria, altyzm, mózgowe porażenie

dziecięce. Placówka ta zapewnia im opiekę w godzinach 7.30-15.00, dzięki czemu

rodzice ponosząCy codzienny trud opieki nad tak głęboko niesprawnym dzieckiem,

mogą być choćby w części dnia zwolnieni z ,,ostrego dyzuru" , mają czas dla siebie, mogą

oderwać się od rutyny codziennej opieki.

1Przedszkole specjalne,,orzeszek" przeznaczone dzieci, które nie mlały szans na przyjęcie gdziekoIwiek z powodu ich
ciężkiego stanU fiZycZnego igłębokie.j niepełnosprawności intelektualnej; Społeczna Podstawowa Szkoła 5pecjalna
,,Zakątek" dla dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością; Dwa Warsztaty Terapii Zajęciowej; Agencja Zatrudnienia
Wspomaganego BlzoN; Galerię,'Tak'', której misją jest ochrona i promocja sztuki art-brut _ autentycznej sztuki, której
jedynym źródłem jest pierwotna i nieodparta potrzeba tworzenia; Poradnia rozwoju dzieci imłodzieży,,Jaskółka";
środowiskowy Dom Samopomocy,,Kamyk" - dzienny ośrodek dla osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną;
Portal lnformacyjny osób Niepełnosprawnych v!y'lą,lpł.pion.pl;



Harmonogram pracy w ,,Kamyku" Zapewnia poczucie bezpieczenstwa i realizację

rehabilitacji - Poranny Krąg rozbudzający zmysły, śniadanie w grupie, toaleta, zajęciaw

pracowniach [gospodarstwa domowego, plastycznej, muzycznej, kulinarnej,

rehabilitacyjnej, edukacyjnej), nauka komunikacji [program AAC - alternatywnei

komunikacji M. GrYcman)'

Problemem z którym borykają się działacze stowarzyszenia jest

niedoinwestowanie statutowej działalności placówki mającej Status środowiskowego

domu Samopomocy, zwłaszcza zaś brak możliwości zatrudnienia osób

pomagających terapeutom - na 6 głęboko niesprawnych dorosłych osób, wymagających

wsparcia w każdej dziedzinie Życia, przypada 2 terapeutów' Jeden z podopieczny

wymaga pomocy dwóch osób przy Czynnościach toaletowych, wówczas pozostali

uczestnicy [Sosób) pozostaje bez opieki' To dość ryzykowne rozwiązanie stanowi

poważne zagroŻente zarówno dla podopiecznych, rodzi równiez odpowiedzialność

prawną terapeutów Zato Co się może wydarzyć'

Proszę zatem o rozpatrzenie możliwości dofinansowania umozliwiającego

zatrudnienie pomocników terapeutów, Co zwiększy bezpieczeństwo podopiecznych i

opiekunów, atakŻe poprawi jakość opieki'

W dalszej perspektywie konieczne byłoby rozważenie poprawy warunków

lokalowych ,,Kamyka'' - mało estetyczny budynek otacza wyasfaltowany plac i

zaniedbane blaszan e garaże, zaś brak ogrodzenia sprzyja dewastacji obiektu i

chuligańskich wybryków. Najb|iŻszy ,,obszar zielony" znajduje się na tyle daleko, że

wyjście z podopiecznymi zajmuje cały dzień, Wymaga rezygnacji Z pracy terapeutycznej i

dużego wysiłku fizycznego nie tylko dla zespołu terapeutów, ale i dla samych

podopiecznych.

Praca Stowarzyszenia Na Tak stanowi na tyle udokumentowaną rekomendację

Sensownego i bardzo potrzebnego działania, iżby możliwym się stało uwzględnienie

wniosku działaczy o wsparcie finansowe statutowej działalności Środowiskowego Domu

Samopomocy ,,KamYk"
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