Myślenickie Spotkania Integracyjne

Już po raz siedemnasty Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zorganizowało na Zarabiu
Myślenickie Spotkania Integracyjne, aby zintegrować osoby niepełnosprawne z terenu powiatu
myślenickiego ze społecznością naszego regionu.

Współorganizatorami Spotkania Integracyjnego były: Domy Pomocy Społecznej
z terenu powiatu, Środowiskowy Dom Samopomocy w Sułkowicach i w Lubniu, Warsztaty
Terapii Zajęciowej w Myślenicach, Dobczycach i Harbutowicach. Tegoroczna impreza, jak co
roku, miała plenerowy i piknikowy charakter. Spotkania odbyły się dniu 15 czerwca br.
w Myślenicach na Zarabiu przy "BANDEROZIE". Uroczystego otwarcia imprezy dokonali:
starosta myślenicki Józef Tomal i Piotr Gofroń dyrektor PCPR w Myślenicach.

Spotkania Integracyjne stały się już cykliczną imprezą, której celem jest usunięcie kolejnych
barier i stereotypów związanych z niepełnosprawnością. Z roku na rok uczestników naszych
spotkań przybywa, co świadczy o dużym zainteresowaniu tym wydarzeniem. Wzrasta też liczba
podmiotów, które chętnie angażują się w jego organizację. – powiedział Piotr Gofroń dyrektor
PCPR w Myślenicach.

Cieszę, że nieprzerwanie od 2000 roku możemy spotykać się w tym miejscu, aby wspólnie
przeżywać radosne chwile, przełamując bariery i stereotypy związane z niepełnosprawnością.
Dziękuję wszystkim instytucjom, podmiotom i stowarzyszeniom, które co roku organizują i
wspierają to przedsięwzięcie integrujące różne środowiska działające na rzecz osób
niepełnosprawnych. - powiedział starosta Józef Tomal, uroczyście otwierając XVII Myślenickie
Spotkania Integracyjne.
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Podczas imprezy można było zapoznać się z dorobkiem twórczym i artystycznym osób
niepełnosprawnych. Uczestnicy spotkania mogli wziąć udział w różnych konkursach, m.in.
rysunkowym, sportowych oraz posłuchać występu zespołu muzycznego WTZ "Handycap”. W
części artystycznej przedstawienie pt. "Pan Maluśkiewicz i Wieloryb" zaprezentował Amatorski
Teatr Osób Niepełnosprawnych "TereN" z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Myślenicach i
Dobczycach (opiekun Agnieszka Słomka). Swoje indywidulane talenty wokalne mieli także
okazję pokazać podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej w Myślenicach, Środowiskowego
Domu Samopomocy w Sułkowicach, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej SIEMACHA z
Lubnia oraz harcerze z 88. Drużyny harcerskiej „Nieprzetartego Szlaku” działającej przy
Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Myślenicach
.
Szkoła Jazdy Konnej Hucuł zapewniła także możliwość przejażdżki konnej na hucułach, a Klub
Motosport Myślenice umożliwił uczestnikom spotkania przejażdżki historycznymi pojazdami.
Atrakcją był także specjalny kącik, w którym przepysznymi specjałami częstowały Panie ze
Stowarzyszenia „My Łęczanie” z Łęk
.
Tradycyjnie nie zabrakło również słodkiego poczęstunku przygotowanego przez Cukiernię
Państwa Sawickich z Myślenic oraz grochówki wojskowej od właścicieli lokalu „BANDEROZA”
Państwa Żądłów. Natomiast Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach
zorganizowała pokaz sprzętu strażackiego. W spotkaniach udział wzięła także Sylwia
Jaśkowiec - polska biegaczka narciarska, brązowa medalistka mistrzostw Świata z Falun.

W trakcie imprezy uroczyście zostały wręczone dyplomy za wyniki sportowe zawodnikom Klubu
„Myślenickie Skarby”, którzy na tegorocznej specjalnej olimpiadzie lekkoatletycznej zdobyli dwa
złote medale, trzy srebrne oraz trzy brązowe.

Przez cały czas trwania imprezy otwarte były stoiska prezentujące dorobek twórczy i
artystyczny osób niepełnosprawnych. Zorganizowano kiermasz wystawy prac z wyrobami
artystycznymi wykonanymi przez członków Warsztatów Terapii Zajęciowej, domów pomocy
społecznej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy.

Nad bezpiecznym przebiegiem imprezy czuwali członkowie Medycznej Służby Maltańskiej.
Spotkanie prowadził Zbigniew Morawski z MOKIS.

Kolejne spotkanie integracyjne już za rok!
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