Rehabilitacja społeczna w WTZ w Dzwonowie
Warsztat Terapii Zajęciowej w Dzwonowie stawia w pracy terapeutycznej na
przygotowanie uczestników do pełnienia dorosłych ról społecznych i zawodowych, aktywne i
świadome uczestnictwo w życiu społecznym oraz naukę radzenia sobie z trudami dnia codziennego.
Tworzy się też warunki do indywidualnego rozwoju każdego uczestnika, a jednocześnie
kształtowania jego wrażliwości artystycznej, rozwoju zainteresowań. Prowadzone w WTZ działania
przygotowują niepełnosprawnych uczestników do pracy, pomagają w znalezieniu zatrudnienia, a
także stosują zatrudnienie wspomagane. Celem pobytu jest rehabilitacja zmierzająca do
maksymalnie możliwej samodzielności - od samodzielności w czynnościach życia codziennego,
poprzez samodzielność społeczną, aż do zatrudnienia.
Ważną rolę pełni rehabilitacja społeczna, realizując jej założenia uczestnicy WTZ
Dzwonowo w czerwcu wzięli udział w ogólnopolskim projekcie pt. „Bezpiecznie jeżdżę i jestem
bezpieczny”. Mieliśmy okazję zapoznać się z zasadami ruchu drogowego. Atrakcją programu było
umożliwienie uczestnikom odbycie krótkiej jazdy szkoleniowej samochodem przystosowanym do
wymogów nauki jazdy. Zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa zapewnił nam prowadzący –
Pan Grzegorz Królicki -zawodowy wykładowca i instruktor nauki jazdy. Każdy z uczestników miał
okazję prowadzić samodzielnie auto! Była to niewątpliwie wspaniała atrakcja i niezapomniane
przeżycie dla wielu z naszych podopiecznych.
W czerwcu także uczestnicy WTZ w Dzwonowie wybrali się na wycieczkę do Pęzina.
Zwiedzaliśmy znajdujący się tam średniowieczny Zamek, poznaliśmy jego legendy i dawnych
mieszkańców. Uczestnicy z wielkim zainteresowaniem oglądali historyczne przedmioty, stroje i
rycerskie zbroje. Z uwagą słuchali opowiadań o tradycjach i losach zamieszkujących tam rodów
rycerskich. Dotarliśmy na szczyt wieży obronnej oraz na najwyższe piętro do komnat, w których
przebywała słynna czarownica Sydonia. Wystrój pomieszczeń zrobił na wszystkich ogromne
wrażenie. Równie dużo emocji dostarczył nam przeprowadzony na dziedzińcu zamkowym
Rycerski, łuczniczy turniej dla wszystkich uczestników wycieczki.
Wizyta w zamku zakończyła się wielką ucztą na dziedzińcu zamkowym.
30 sierpnia w odpowiedzi na zaproszenie Wójta Gminy Marianowo Warsztat Terapii
Zajęciowej w Dzwonowie prowadzony przez TRGM przygotował stoisko dożynkowe z loterią
fantową. Na stoisku zaprezentowane zostały prace naszych podopiecznych, a odwiedzający stoisko
WTZ goście dożynkowi mogli także otrzymać nowy folder - informator WTZ.
Stoisko WTZ w Dzwonowie cieszyło się dużym zainteresowaniem gości dożynkowych.
Nasz WTZ efektywnie współpracuje ze społecznością lokalną, współpraca ta przejawia się
między innymi poprzez imprezy integracyjne. Tego typu spotkania stwarzają możliwość prezentacji
prac wykonanych przez uczestników, a także na integrację społeczną w dziedzinie likwidacji barier
psychologicznych i społecznych w stosunku do osób niepełnosprawnych.

