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Sprawozdanie merytoryczne. 

Nazwa zadania: XVIII Wielkanocny Pr.r.egh,d Plastyczny pt: "Wielkanocna palma" -

honorowy patronat Prezydenta Miasta Kędzierzyn - Koźle. 

Termin realizacji: 29 marzec 2017 r. 

Miejsce realizacji : Środowiskowy Dom Samopomocy "Promyczek" ul. Piotra Skargi 25 

oraz obiad w Restauracji Ogrodowa ul. Gliwicka, 47-224 KędzierL)'n - Koźle 

Organizator: Środowiskowy Dom Samopomocy "Promyczek" w Kędzienynie - Koźlu 

Celem imprezy Wielkanocny Przegląd Plastyczny - "Wielkanocna palma" pod 

honorowym patronatem Prezydenta Miasta Kędzierzyn - Koźle było kultywowanie 

tradycji w regionie Ś ląska Opolskiego związanych ze Świętami Wielkanocnymi. Impreza 

miała charakter kulturalno - rekreacyjny i zorganizowana została po raz osiemnasty. 

Wartością dodaną ze spotkania była integracja placówek pomocy społecznej ze środowiskiem 

lokalnym. W imprezie wzięli udział przedstawiciele 12 Środowiskowych Domów 

Samopomocy z województwa Opolskiego, przedstawiciele 2 Domów Pomocy Społecznej z 

Kędzierzyna - Koźl a oraz przedstawiciele 5 Domów Dziennego Pobytu działających przy 

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie - Koźlu , uczestnicy Warsztatu 

Terapii Zajęciowej PSOUU. oraz uczniowie szkół , w których przebywają dzieci 

niepelnosprawnc z Kędzierzyna - Koźla, dzieci z Publicznego Przedszkola nr II w 

Kędzierzynie - Koźlu (integracyjne) oraz dzieci z Zespolu Szkolno - Przedszkolnego w 

Pokrzywnicy. W imprezie wzięło udział łącznie 24 zespoły. 

la udział w Przeglądzie każda drużyna otrzymała dyplomy oraz nagrody w postaci 

materiałów plastycznych do terapii zajęciowej, drobnego sprzętu AG D, a dodatkowo drużyny 

zamiejscowe otr.lymaly gad1"..ety z Urzędu Miasta w Kędzierzynie - Koźlu . 

Nagrody zostaną wykorzystane do zajęć plastycznych, terapeutycznych i posłużą innym 

osobom przebywającym w placówkach, których przedstawiciele wzięli udział w imprezie. 

Wykonane w ramach Przeglądu prace zaprezentowano w dniu imprezy jako v.ystawę w sali 

plastycznej ŚDS "Promyczek", w kolejnych dniach będą mogli ją obejrzeć mieszkańcy miasta 

Kędzierzyn - Koźle. 7 kwietnia br. ponownie zaprezentujemy prace z Prl.cglądu w Ur.lędzie 

Miasta Kędzierzyn - Koźle. 

Poniesione koszty związane z organizacją Przeglądu. 

ŚDS "Promyczek" poniósł w sumie na realizację Przeglądu łącznie 3393,80,-zl w tym na 

wyżywienie, nagrody i materiały plastyczne. 

Przegląd był dofinansowany ze środków sponsorów w kwocie 2274,41 zł. 
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Dofimmsowanie obejmowało 102 osoby niepcłnosprawne, 5 osób w wieku senioralnym, 13 

dzieci ze szkół integracyjnych (wyżywienie, materiały plastyczne i nagrody). 

Uczestnikom towarzyszyli: 

1. Kierownicy, opiekunowie i kierowcy 

2. Goście i lokalne media 

Razem 182 osoby. 

Osiągnięte i przewidywane efekty imprezy. 

37 osób 

25 osób 

Osoby niepełnosprawne biorące udział w XVIII Wielkanocnym Przeglądzie 

Plastycznym pt: "Wielkanocna palma" mogły zaprezentować swoje talenty plastyczne oraz 

odebrać nagrody z rąk Pana Wojciecha Jagiełły Zastępcy Prezydenta Miasta Kędzierzyn -

Koźle. Wśród gości obecni byli przedstawiciele Urzędu Miasta Kędzierzyn - Koźle, dyrektor 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie - Koźlu, dyrektor Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej, zastępca kierownika Wydzialu Polityki Mieszkaniowej, Spraw 

Socjalnych i Zdrowia Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, "Pr.LYjaciele Promyczka", sponsorzy, 

redaktorzy z lokalnych mediów, kierownicy środowiskowych domów samopomocy i domów 

dziennego pobytu. Słowa uznania skierowane do uczestników Przeglądu przez gości 

zaproszonych i innych osób obecnych na imprezie na pewno pozostaną miłym 

wspomnieniem z pobytu w Kędzierzynie - Koźlu. Były także wywiady dla mediów 

(Telewizja Miejska, Nowa Gazeta Lokalna, KK24.pl). Uczestnicy będą mogli przekazać 

relacje z imprezy swoim krewnym oraz pozostałym uczestnikom z macierzystych placówek. 

Ponadto uczestnicy Przeglądu poznali nov.'Ych kolegów i koleżanki z innych placówek 

Opolszczyzny. 

Imprezę ubogaciła wystawa prac wykonanych podczas Przeglądu, którą można będzie 

oglądać w kolejnych dniach w ŚDS "Promyczek". Prezentacja palm, koszyczków i stroików 

wielkanocnych pokazała jak niezwykle twórcze i kreatywne są osoby niepełnosprawne. 

Dyplomy i nagrody w postaci materiałów do terapij zajęciowej oraz upominki od Prezydenta 

Miasta Kędzierzyn - Koźle były miłym akcentem, a ponadto będą przydatne w każdej 

placówce w codziennych zajęciach. 

Przeglądy i Konkursy organizowane dla uczestników placówek pomocy społecznej i 

oświatowych mobilizują zarówno kadrę tych placówek jak i samych zainteresowanych do 

aktywnego uczestniczenia w terapii zajęci owej, prowadzonej w trakcie codziennych zajęć 
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oraz zajęć plastycznych w szkołach i przedszkolach, Co roku obserwujemy i potwierdzają to 

zaproszeni goście. że poziom prac plastycznych wykonywanych w ramach prLeglądu jest 

coraz wyższy i powstają prawdziwe dzieła sztuki. 

Goście po obejrzeniu wystawy w czasie trwania Przeglądu oraz mieszkańcy 

Kędzierzyna - Koźla odwiedzający w kolejnych dniach ŚDS "Promyczek" byli zachwyceni 

sztuką osób niepełnosprawnych, tym samym potwierdzając celowość organizowania imprez 

integracyjnych, natomiast promocja talentów plastycznych osób niepełnosprawnych 

przyczynia się do lepszej integracji ich ze społecznością lokalną, 

Kędzierzyn - Koźle, 04 kwietnia 2017 r, 
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