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SPRAWOZDANIE.
Nazwa zadania: XVII Wielkanocny Przegląd Plastyczny pt:" Wielkanocny stolik"
Termin realizacji: 15 marzec 2016 r.
Miejsce realizacji : Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyczek" ul. Piotra Skargi 25 oraz
obiad w Restauracji Ogrodowa ul. Gliwicka, 47-224 Kędzierzyn - Koźle
Organizator: Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyczek" w Kędzierzynie - Koźlu
Sprawozdanie merytoryczne.
Celem imprezy Wielkanocny Przegląd Plastyczny - „Wielkanocny stolik" -Honorowy
Patronat Prezydenta Miasta Kędzierzyn - Koźle było kultywowanie tradycji w regionie Śląska
Opolskiego związanych ze Świętami Wielkanocnymi. Impreza miała charakter kulturalno rekreacyjny i zorganizowana została po raz siedemnasty. Wartością dodaną ze spotkania była
integracja ośrodków pomocy społecznej z regionu Opolszczyzny ze środowiskiem lokalnym.
W imprezie wzięli udział przedstawiciele 21

instytucji tj. środowiskowych

domów

samopomocy z województwa Opolskiego, domów pomocy społecznej z Kędzierzyna - Koźla
oraz domów dziennego pobytu działających przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w
Kędzierzynie - Koźlu, szkół i przedszkola z Kędzierzyna - Koźla i ościennej gminy.
Od godziny 9:00 uczestnicy Przeglądu rozpoczęli wykonywanie prac plastycznych, tematem
wiodącym spotkania było wykonanie dekoracji stolika wielkanocnego. Każda drużyna
otrzymała materiały niezbędne do wykonania dekoracji. Materiały plastyczne zostały
zakupione z uwzględnieniem
indywidualnie do

potrzeb złożonych

potrzeb). Zadaniem drużyn

wielkanocnej. Były więc

w karcie zgłoszenia

było wykonanie własnej

(dopasowane
kompozycji

pisanki, kraszanki, baranki, serwetki, palmy przyozdobione

bukszpanem, stroiki, kartki świąteczne. Wykonano ozdoby z gliny, papieru, materiału,
wstążek, bukszpanu, wykonane szydełkiem, z odpadów i wieloma technikami plastycznymi.
Wszystkie dekoracje zostały zaprezentowane gościom w formie wystawy. Ważna była
kreatywność drużyny i własny, niepowtarzalny styl.
W 2013 r. zmieniliśmy formułę konkursową na przeglądową,

ponieważ wśród osób

niepełnosprawnych trudno jest wybrać tę wyjątkową i jedyną pracę, wszystkie dekoracje,
prace i stroiki były wykonane z poświęceniem, pieczołowitością i zapałem. Budzą zachwyt i
uznanie.
Drużyny biorące udział w Przeglądzie otrzymały okolicznościowe dyplomy oraz nagrody za
uczestnictwo w postaci materiałów plastycznych do terapii zajęciowej. Dobierając prezenty
braliśmy pod uwagę ich pragmatyczność i cenę oraz zastosowanie ich w danej instytucji.

Nagrody dla drużyn biorących udział w Przeglądzie zostały zakupione ze środków:
- Rady Osiedle Pogorzelec,
- własnych.
Drużyny otrzymały materiały promocyjne i gadżety przekazane przez Biuro Informacji i
Promocji Miasta Kędzierzyn-Koźle. Nagrody zostaną wykorzystane do zajęć terapeutycznych
dla wszystkich uczestników przebywających w instytucjach, których drużyny wzięły udział w
imprezie. Wykonane w ramach Przeglądu prace zaprezentowano

w dniu imprezy jako

wystawę w Sali plastycznej SDS „Promyczek", w kolejnych dniach

zaprezentowaliśmy

swoje prace w Urzędzie Miasta oraz w Firmie Brenntag.
Impreza nie była

dofinansowana ze środków PFRON (brak decyzji o odmowie bądź

przyznaniu dofinansowania do 15.03.2016r). W imprezie uczestniczyło łącznie 157 osób.

Kędzierzyn - Koźle 17 marzec 2016 r.

