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Statuetki "Daję radość" - rozdane<<

W Sali Lustrzanej Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy
wręczono statuetki Starosty Słupskiego pn. "Daję radość" za działalność
społeczną na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie słupskim.
Statuetki przyznano po raz pierwszy z okazji obchodzonego w Damnicy I
Powiatowego Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych pn. "Spotkanie z
godnością". Ubiegało się o nie 27 kandydatów. To bardzo dużo jak na pierwszy
raz . Kapituła pracująca pod przewodnictwem ks. Jerzego Wyrzykowskiego proboszcz a parafii w Duninowie wytypowała cztery kandydatury.
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Tegorocznymi laureatami statuetek "Daję radość" zostali:
Maria Jabłońska z Bobrownik. Jest aktywną członkinią Stowarzyszenia
"Promyk" od chwili jego powołania, tj. od cz erwca 2000 roku. Zabiegała o
powołanie tego stowarzysz enia, by matki dzieci niepełnosprawnych mogły się
wzajemnie wspierać, dzielić doświadczeniami w rehabilitacji i leczeniu dz ieci. Od
wielu lat cz yni starania, aby w społeczeństwie polskim kształtowała się postawa
akceptacji wobec niepełnosprawnych i zrozumienia ich potrzeb. Nadzoruje
opracowywane programy w celu uzyskania środków na działalność
stowarzyszenia. Już 2001 roku stowarz yszenie "Promyk" zakupiło sprz ęt
rehabilitacyjny, z którego mogą korz ystać mieszkańcy gminy Damnica. Z pasją
organizuje wyjazdy integracyjne do: Łeby, Nowęcina (oprócz z wiedzania, dz ieci
korzystają z z ajęć hipoterapii), Gniewu (na turniej rycerski), Gdańska (do ogrodu
zoologicznego), do Darłówka (do Aquaparku), Gdyni (do Teatru Muzycznego na
festiwal piosenek w wykonaniu dz ieci niepełnosprawnych). Mimo, iż sama jest
matką niepełnosprawnej córki, z najduje czas na działalność w stowarz yszeniu i
niesie pomoc innym potrzebującym.

Areszt Śledczy w Słupsku. Od 9 lat kilkudziesięciu skaz anych męż cz yzn
nieodpłatnie pracuje przy różnych pracach gospodarczych i remontowych
instytucji społecznie użytecznych, w tym m.in. w Domu Pomocy Społecznej w
Machowinku. Dz iałania skaz anych skierowane są również bezpośrednio do
niepełnosprawnych mieszkańców Domu. Wspólnie z nimi dwa razy w roku
remontują i porządkują groby podopiecznych, którzy już odeszli (na Cmentarzu
Komunalnym w Słupsku). Organizują i współorganizują ważne imprezy
okolicznościowe. Osiągnięciem wyłącz nie samodzielnym jest realizacja programu
"Cztery Pory Roku", o którym usłyszała cała Polska w programie TV Polsat.
Kilkadziesiąt wycieczek o każdej porze roku organizowanych do Słowińskiego
Parku Narodowego, Darłówka, Gardny Wielkiej, Kluk stanowią też godny uwagi
prz ykład resocjalizacji osób niepełnosprawnych.

Statuetkę odbiera Marek Wójtowicz - dyrektor Aresztu śledczego w
Słupsku
Ks. diakon David Facciolo z Kościoła Zielonoświątkowego w RP, Zboru
w Ustce. Kilka lat temu do drzwi Domu Pomocy Społecznej w Machowinie

zapukał skromny cz łowiek z zapytaniem, czy Dom nie potrzebuje pomocy...
Pomoc, jaką z aoferował to przekazywanie darów w postaci odzież y, bieliz ny,
pościeli, środków czystości, artykułów gospodarstwa domowego, nie oczekiwał
nic w zamian. Tak zaczęła się współpraca placówki z księdz em diakonem. Co
roku odwiedza on Dom Pomocy Społecznej w Machowinie i obdarowuje jego
mieszkańców darami. W swoim działaniu kieruje się dużym zaangaż owaniem,
potrafi dostrzec potrzeby innych i bezinteresownie im pomagać.

Jadwiga Szczepaniak ze Słupska. Już dwa lata trwa współpraca
Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Damnicy z osobą, która stałą
pomocą rzeczową objęła w szczególności II grupę wychowawcz ą dziewcząt.
Osobiście uczestniczy ona we wszystkich ważniejszych uroczystościach grupy
oraz wielu imprezach organizowanych dla wychowanków internatu. Włącz a do
współpracy na rzecz wychowanków Ośrodka swoich znajomych, przyjaciół,
różne instytucje. Jest osobiście zainteresowana każdym dzieckiem. Dziećmi
opiekuje się w czasie choroby. Aktualnie wspiera finansowo jedną z absolwentek,
która kontynuuje naukę. Wcześniej II grupa wychowawcza dziewcząt, nad którą
roztoczyła opiekę otrzymała za jej pośrednictwem pomoc rzeczową w postaci
m.in. 3 komputerów, maszyny do szycia, wyposażenia plecaków szkolnych itp.
Jej częste spotkania z wychowankami są zawsz e pełne ciepła i serdeczności. Ta
niezwykła prz yjaźń spotyka się z wysokim uznaniem opiekunów oraz Rady
Rodziców z damnickiego ośrodka.

(M.O., Fot. Jan Maziejuk)
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