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Patroni medialni spotkania

Fun da cja Sztu ka Ży cia - Nie -
po ko na ni, Ką pie li sko Mor -

skie So pot, Mia sto So pot,
wspól nie z „Dzien ni kiem Bał tyc -
kim“, Po mor ska TV, Ra dio Plus
(pa tro ni me dial ni), ko lej ny raz
or ga ni zu je dzień lu dzi nie peł no -
spraw nych i osób w po de szłym
wie ku. 28 sierp nia 2014 r. bę -
dzie my ob cho dzić (w ra mach
IV Dnia Nie po ko na nych) -
Dzień Nisz cze nia Złych Wspo -
mnień przy mo lu w So po cie. Z
tej oka zji zor ga ni zo wa ny zo sta -
nie w tym dniu spe cjal ny fe styn
in te gra cyj ny:

10.00 - 10.30 - KuKAKiKe
wiel kie bęb nie nie

10.35 - 11.00 - Kon kurs Cie -
pło w na szych do mach

11.05 - 11.20 - Pre zen ta cja
stref -  Roz ryw ki, Przy tu la nia,
Bez pie czeń stwa, Nisz cze nia
złych wspo mnień

11.25 - 11.45 - Ko lo ro wa nie -
peł no spraw ność (kon kurs na  ob -
rę cze do wóz ków in wa lidz kich)

11.50 - 12.15 - Wrę cze nie sta -
tu et ki Nie po ko na nych (Pa pież -
Jan Pa weł II) + Mi chał Gasz za -
śpie wa „mo dli twę speł nie nie“ -
San to Sub i to

12.20 - 12.55 - Ze spół FUCUS
- za śpie wa po ka szub sku z mu -
zy ką ir landz ką

13.00 - 14.00 - Zbi gniew
Wo dec ki (za cznie od Ba cha)

14.10 - 16.00 - Każ dy tań czyć
mo że... Za ba wa ta necz na,
„dan cing“ dla wszyst kich
przy by łych. Kon kurs o ty tuł mi -
strza tań ca - ze spół VIVA BAND  

- Pod czas ca łe go dnia przed
wej ściem na mo lo usta wio ne
bę dą sto iska, na któ rych oso by
nie peł no spraw ne zrze szo ne w
WTZ bę dą sprze da wa ły swo je
wy ro by ar ty stycz ne.

- Przy mo lu  usta wio ny bę -
dzie KRWIOBUS. Moż na bę dzie
ho no ro wo od dać krew dla cho -
rych dzie ci z Po mo rza

- Ko men da Wo je wódz ka
Stra ży Po żar nej udo stęp ni wy -
się gnik, na któ ry moż na wsiąść i
przez chwi lę po pa trzeć na So pot
z wy so ko ści

- Po go to wie So pot - wy sta wi
swo je sta no wi sko me dycz ne

- „StRe FA PRZY tU lA NIA“
- mi nizoo oliw skie otwo rzy swo -
je po dwo je (czytaj  na str. 13)

- „StRe FA ROZ RYW KI“ -
usta wio ne bę dzie też cha ry ta -
tyw ne  we so łe mi ni-mia stecz ko
(czytaj  na str. 15)

- „StRe FA NISZ CZe NIA
ZłYCh WSPO MNIeń“ - każ dy
bę dzie mógł w spe cjal nie przy -
go to wa nym na mio cie znisz czyć
swo je złe wspo mnie nia (czytaj
na str. 6)

- „StRe FA BeZ PIe CZeń -
StWA“ - na uczyć się tu moż na
m.in.: pra wi dło wo za pi nać pa sy,
spraw dzić się ja ko kie row ca raj -
do wy (czy taj na str 4).

Wstęp na fe styn jest wol ny,
na le ży tyl ko za brać ze so bą są -
sia da(kę), zna jo mych z po dwór -
ka,  pro myk słoń ca, uśmiech na
twa rzy i wiel kie ser ce do wspól -
nej za ba wy. 

Za pro sze nie na fe styn in te gra cyj ny - 28 sierp nia plac przy mo lu w So po cie

Dzień Nisz cze nia
Złych Wspo mnień

Spe cjal nie dla Was, i na Wa -
sze za pro sze nie przy je dzie oraz
za śpie wa Zbi gniew Wo dec ki.
Nie mu si my go przed sta wiać,
lecz po wie my tyl ko „MA
WIELKIE SERCE“. Za pra sza my

na kon cert pod czas Dnia Nisz -
cze nia Złych Wspo mnień
28.08.2014 plac przed mo lem w
So po cie od godz. 13 do 14. Za -
ba wa gwa ran to wa na.

wo lon ta riusz

28 sierp nia 2014 - So pot

Zbi gniew Wo dec ki
za cznie od Ba cha

Tak bawiliśmy się w poprzednim roku

Zbigniew Wodecki będzie gwiazdą Dnia Niszczenia Złych Wspomnień

Zapraszamy 28 sierp nia 2014 r. od godz 10.30 na plac
Zdrojowy (przed wejściem na molo) w So po cie. Usta -
wio ny bę dzie tam spe cjal ny krwio bus (jest to jedna z

atrakcji Dnia Niszczenia Złych Wspomnień). Każ dy bę dzie
mógł ho no ro wo od dać krew tak bar dzo po trzeb ną dzie ciom z
po mor skich szpi ta li. Do tej pory ze bra li śmy łącz nie po nad 18
li trów krwi. Teraz chce my po bić ten re kord.

Czekamy naa  ddaawwccóóww

Przyjdź i oddaj
pół litra krwi

Dariusz Wiliński
Prezes Fundacji
„Sztuka Życia“ - Niepokonani

- Oddajemy  do rąk Państwa kolejny
WIĘKSZY numer Naszej - Waszej gazety.
Chcemy opisywać w niej sukcesy, które
osiągnęliście, wszystko to, czym warto się

pochwalić. Zapraszam do wspólnego redagowania
„NIEPOKONANYCH“ - bo właśnie taki tytuł nosi ta jedyna i
niepowtarzalna gazeta. Na adres redakcji: sztukazycia@op.pl
proszę przesyłać listy i zdjęcia pokazujące i opisujące
słoneczne życie codzienne ludzi niepełnosprawnych i w
podeszłym wieku.

Zapraszamy do współpracy
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Nie ma cie pla nów na wie -
czór, week end, a mo że
zno wu pa da deszcz?

Usiądź cie z ro dzi ną lub zna jo -
my mi przy sto le i do brze się
baw cie!

Się gnij cie po plan szów ki!
Świat gier plan szo wych ofe -

ru je nam wie le moż li wo ści, więc
każ dy od kry je w nim coś dla sie -
bie. Mo gą to być gry przy go do -
we, stra te gicz ne, edu ka cyj ne lub
ty po wo fa mi lij ne. Uczą one lo -
gicz ne go my śle nia, li cze nia,
prze wi dy wa nia, ale tak że
kształ tu ją spo strze gaw czość i
re fleks. W każ dej z nich prze -
nie sie my się do in nej rze czy wi -
sto ści, wcie li my się w cie ka we
ro le i po zna my smak ry wa li za -
cji. Ale przede wszyst kim wspa -

War to wie dzieć

Plan szów ki i nie tyl ko
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Wyślij SMS -a na nu mer

72355
(2,46 zł brut to)

o tre ści

Niepokonani

Ca ła kwo ta z SMS-ów
zo sta nie prze zna czo na
na po moc pod opiecz -
nym fun da cji.
W tym roku wycieczka

do Krakowa

72355

Niepokonani

Do świad cze nia zdo by wa ne
od ob rób ki kom pu te ro wej, po -
przez mon taż po re por taż spor -
to wy w trud nych
wa run kach to rów wy ści go -
wych  gwa ran tu ją ory gi nal ność
i otwar tość twór czą. Re ali zu je -
my pro jek ty fil mo we pro mu ją -
ce Po mo rze Gdań skie. Na szą
twór czość pre zen tu je my na fe -
sti wa lach fil mo wych. Swo je

umie jęt no ści wy ko rzy stu je my
w kli pach re kla mo wych i szko -
le nio wych oraz im pre zach oko -
licz no ścio wych. Roz wój stu dia
i za ufa nie przy ja ciół po zwa la ją
nam na re ali za cję no wych po -
my słów i cią głe do sko na le nie
warsz ta tu. Co ofe ru je my na -
szym klien tom?

Chce my być wszę dzie tam,
gdzie mo że my utrwa lić Pań -

stwa nie za po mnia ne chwi le. W
na szej ofer cie znaj dą Pań stwo:

awi de ofil mo wa nie ślu bów,
we sel i chrztów 

a re la cje z im prez spor to -
wych

a wy ko ny wa nie wi zy tó wek
wi deo i wi deo CV

a mon taż fil mów z ma te -
ria łów do star czo nych nam
przez klien ta 

a pro fe sjo nal ną aran ża cję
mu zycz ną i au tor skie kom po -
zy cje two rzą ce ory gi nal ną
opra wę fil mów  

Za pra sza my
do współ pra cy!
www.stu dio pas sja.pl
tel. 510-724-430

Studio Passja

Filmują z sercem

FUCUS - jest ze spo łem
wy ko nu ją cym mu zy kę
fol ko wą: ir landz ką,

bre toń ską i szkoc ką. Jed nak
nie ogra ni cza swo ich za in te -
re so wań tyl ko do te go ga tun -
ku mu zycz ne go.

W bo ga tym re per tu arze
ze spo łu znaj du ją się rów nież
szan ty, pie śni mor skie, a
ostat nio tak że tra dy cyj ne pie -
śni ka szub skie oraz wła sne
kom po zy cje do tek stów po -
etów te go re gio nu, któ re w
war stwie mu zycz nej in spi ro -
wa ne są m.in. folk lo rem ir -
landz kim.

Gru pa w obec nym skła dzie
po ja wi ła się na ryn ku mu -
zycz nym w ro ku 2003.

W lip cu 2006 ro ku uka za ła
się pierw sza pły ta ze spo łu za -
ty tu ło wa na „Świat się krę ci” i
na tych miast ogło szo na zo -
sta ła pły tą ty go dnia w Ra diu
Ka sze be, a ty tu ło wy utwór
przez wie le ty go dni utrzy my -
wał się na li ście prze bo jów.

Zagrają po kaszubsku

Folkowy Fu cus
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nia le spę dzi my czas. Emo cje i
do bra za ba wa - gwa ran to wa ne.

Bo ga ty wy bór gier plan szo -
wych, kar cia nych i za ba wek lo -
gicz nych ofe ru je sklep Heks w
Gdań sku. Jest tam rów nież ko -
mis i wy po ży czal nia gier, a tak -
że moż li wość gry na miej scu.
Sklep pro po nu je po za tym pre -
zen ta cje gier m.in. w szko łach i
pla ców kach oświa to wych.

Heks or ga ni zu je tak że co ty -
go dnio we spo tka nia z gra mi
plan szo wy mi. Mi ło śni cy ta kiej
for my spę dza nia wol ne go cza -
su przy cho dzą w każ dy czwar -
tek o go dzi nie 17 do klu bu
Fe lu ka (Gdańsk Ża bian ka, ul.
Gdyń ska 4) i gra ją w to, na co
ma ją ocho tę.

Za pra sza my na
www.heks gry.pl
i na Fa ce bo oka.
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Sta tu et ka Nie po ko na ni jest
na gro dą przy zna wa ną
przez oso by nie peł no -

spraw ne, lu dzi w po de szłym
wie ku oraz ka pi tu łę „Sztu ki Ży -
cia”. Jej głów nym ce lem jest na -
gra dza nie osób  słu żą cych
bez in te re sow nie dzie ciom i oso -

bom nie peł no spraw nym,  swym
dzia ła niem  i ży ciem wcie la ją -
cych w czyn ideę „spraw ni ina -
czej”.

1.  Na gra dza nie sta tu et ką
Nie po ko na ni lu dzi do ro słych,
wy róż nia ją cych się w dzia łal no -
ści słu żą cej wy cho wy wa niu

dzie ci, oka zy wa niu im przy ja źni
i nie sie niu bez in te re sow nej po -
mo cy.

2.  Z wnio skiem o nada nie
sta tu et ki Nie po ko na ni dla do ro -
słe go przy ja cie la ma ją pra wo
wy stę po wać tyl ko i wy łącz nie
dzie ci i oso by nie peł no spraw ne
oraz lu dzie w po de szłym wie ku.

3.  Ka pi tu ła roz pa tru je wy -
łącz nie wnio ski w for mie pi sem -
nej tra dy cyj nej  wy sła ne pod
ad resem: „Sztu ka Ży cia” 80-809
Gdańsk, ul. Wor cel la 23/3,  z do -
pi skiem: Nie po ko na ni – zgło -
szeń prze sła nych pocz tą
elek tro nicz ną nie przyj mu je my.

4.  Nie ma żad nych for mu la -
rzy, to od wnio sko daw ców za le -
ży, jak wnio ski bę dą wy glą dać –
czy bę dą w for mie li stu czy al bu -
mu.

5.  Nie okre śla się, ile osób po -
win no pod pi sać wnio sek, aby
mógł tra fić pod ob ra dy ka pi tu ły.

6.  Wnio sek po wi nien za wie -
rać:

- do kład ne da ne te le adre so -
we kan dy da ta na Ka wa le ra Sta -
tu et ki Nie po ko na ni (tyl ko do
wia do mo ści ka pi tu ły)

- ar gu men ty, za co dzie ci pra -
gną na gro dzić swo je go kan dy -
da ta;

- da ne te le adre so we z da tą
uro dze nia wnio sko daw cy/ów

- mi le wi dzia ne są zdję cia,
wy cin ki pra so we, re ko men da -
cje, fil my, CD i in ne do ku men ty
ilu stru ją ce dzia łal ność kan dy -
da ta.

Każ dy z Was mo że sta nąć w
sze re gu na gro dzo nych - wy -
star czy tyl ko chcieć po ma gać
bez in te re sow nie, wy star czy
otwo rzyć ser ce.

wolontariusz

Statuetka Niepokonani

Pierw szy Ka wa ler Sta tu et ki
Nie po ko na ni
An na Dym na

- Fun da cja Mi mo Wszyst ko

Dzię ku ję
Wam za to
pięk ne wy róż -
nie nie. Nie ma
wspa nial szej
na gro dy na

świe cie jak ta przy zna wa na
przez dzie ci. Jest ona dla mnie
naj więk szą ra do ścią, wzru sze -
niem i zo bo wią za niem. Nie
wiem, czy w peł ni za słu gu ję na
ta ki wspa nia ły ty tuł.  Dzię ki
Wam mój świat stał się ja śniej -
szy i pięk niej szy.

Dru gi Ka wa ler Sta tu et ki
Nie po ko na ni
Je rzy Owsiak

- Czło wiek Or kie stra

Bar dzo mi mi -
ło, że zna la -
złem się w
gro nie ka wa le -
rów sta tu et ki.
Po ma gam bez -

in te re sow nie wszyst kim, któ -
rzy te go po trze bu ją. Je stem
bar dzo dum ny, że przy zna no
mi ta ką na gro dę i po sta ram
się (tak jak jest na pi sa ne w
wa szym - te raz już mo im -
pasz por cie) za wsze no sić gło -
wę wy so ko.

Kawalerowie statuetki

Niepokonani - nagroda dla tych, co pomagają

www.sztukazycia.wordpress.com sierpień 2014 (4)

trzeci Kawaler Statuetki Niepokonani

Święty Jan Paweł II - Papież przełomu wieku

Człowiek jest wiel ki nie przez to, co po siada, lecz przez to, kim
jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi

Dom Wy po czyn ko wy
RZEMIEŚLNIK usy tu -
owa ny jest w Gdań sku

Je lit ko wie przy ul. Pia stow skiej
206, ale głów ne wej ście jest od
stro ny uli cy Wy po czyn ko wej.

Po ło żo ny jest on nad brze -
giem mo rza, bez po śred nio przy
nad mor skiej pro me na dzie łą czą -
cej mo lo w So po cie z Gdań skiem.
Na przy le głym te re nie znaj du je
się bar dzo du żo zie le ni i drzew
/we wnątrz obiek tu/. Obok Do mu
Wy po czyn ko we go usy tu owa ny

jest przy sta nek ko mu ni ka cji
miej skiej z do sko na ły mi po łą cze -
nia mi miej ski mi.

Część ho te lo wą sta no wią 3
trzy kon dy gna cyj ne bu dyn ki po -
łą czo ne prze szklo nym łącz ni -
kiem od re cep cji.

Po ko je 1-, 2-, 3- i 4-oso bo we
po sia da ją peł ne wę zły sa ni tar ne
/ka bi ny lub wan ny/, wy po sa żo ne
są  w te le wi zo ry, SAT, ra dia i te le -
fo ny. Od dziel ny bu dy nek sta no -
wi kuch nię i ja dal nię, gdzie
ser wo wa ne są ca ło dzien ne po sił -

ki włącz nie z die ta mi. Wy ży wie -
nie do mo we wg po wie dze nia
„Tu Ja da my jak u Ma my”. Wy ży -
wie nie przy go to wy wa ne jest i
ser wo wa ne w za leż no ści od
uzgod nień i za mó wień or ga ni za -
to rów im prez. Mo że to być wy ży -
wie nie wcza so we (stół szwedz ki)
die ty, ban kie to we, we sel ne itp.

Ta do sko na ła lo ka li za cja,
pięk ne po ło że nie z da la od miej -
skie go gwa ru i ha ła su, wśród
drzew i krze wów stwa rza wspa -
nia łe moż li wo ści do wy po czyn -

ku, jak rów nież do or ga ni za cji
szko leń, kon fe ren cji nad mo -
rzem, spo tkań in te gra cyj nych,
im prez i ban kie tów oraz two rzy
ide al ną sce ne rię nie za po mnia -
nych wcza sów nad mo rzem.

Te ren we wnątrz obiek tu jest
roz le gły i pe łen zie le ni, z miej -
scem do gril lo wa nia, ognisk bie -
siad nych oraz z pla cem za baw
dla dzie ci. Do dys po zy cji Pań -
stwa po zo sta wia my mo ni to ro -
wa ny i ubez pie czo ny par king
płat ny. 

zaprasza na odpoczynek
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Co go dzi nę ktoś w na -
szym kra ju do wia du je
się, że jest cho ry na ra -

ka krwi, czy li bia łacz kę.
Je dy nym ra tun kiem oka zu je

się prze szczep szpi ku kost ne go.
Najpierw szu ka się daw cy w
naj bliż szej ro dzi nie, jed nak gdy
tam nikt nie mo że od dać, po zo -
sta je re jestr nie spo krew nio -
nych daw ców szpi ku.

Re jestr z ro ku na rok, z mie -
sią ca na mie siąc, a na wet z dnia
na dzień jest co raz więk szy.
Jed nak ca ły czas wie lu cho rych
nie od naj du je w nim swo je go
ge ne tycz ne go bliź nia ka. Za re -
je stro wa nie się jest bar dzo pro -
ste i zaj mu je tyl ko kil ka mi nut.
Po le ga na prze pro wa dze niu
wstęp ne go wy wia du me dycz -
ne go, po da niu swo ich da nych
oso bo wych i kon tak to wych
oraz od da niu 4 ml krwi do ba -
dań lub zro bie niu wy ma zu z ja -
my ust nej, z czego zo sta nie
zba da ny kod zgod no ści.

Za re je stro wać moż na się
pod czas licz nych Dni Daw cy
Szpi ku, w sta łych punk tach re -
je stra cji pro wa dzo nych przez
Sto wa rzy sze nie KrewAktywni i
Fun da cję Już Po ma gam - m.in.
w CH Au chan w Gdań sku box
29; Przy chod ni w Gdy ni przy
ul. War szaw skiej 34/36, w Żu -
ko wie w CH Bycz kow ski, czy w
Prusz czu Gdań skim ul. Po -
wstań ców War szaw skich 21.
Pa kiet re je stra cyj ny moż na za -
mó wić przez in ter net, zo sta nie
on  przy sła ny na wska za ny ad -
res.

Po re je stra cji za pi sy wa ni je -
ste śmy do świa to we go re je stru

po ten cjal nych daw ców szpi ku i
po zo sta je tyl ko cze kać na te le -
fon. War to pa mię tać, że w re je -
strze pozostaje się do 60 ro ku
ży cia, dla te go też waż ne jest
ak tu ali zo wa nie swo ich da nych
kon tak to wych.

Kto mo że zo stać
daw cą szpi ku?

Po ten cjal nym daw cą szpi ku
mo że zo stać każ da zdro wa oso -
ba w wie ku 18-55 lat wa żą ca
po wy żej 50 kg.

Jak wy glą da po bra nie szpi -
ku?

Są dwie me to dy. Naj czę ściej
sto su je się po bra nie szpi ku z
krwi ob wo do wej (ok. 80% po -
brań).

Daw ca przyj mu je czyn nik
wzro stu, któ ry po wo du je
zwięk sze nie ilo ści ko mó rek
ma cie rzy stych w krwi. Ko mór -
ki po bie ra się me to dą afe re zy z
ży ły w zgię ciu łok cio wym (po -

dob nie jak w ho no ro wym
krwio daw stwie po bie ra ne są
płyt ki krwi lub oso cze). Ko mór -
ki ma cie rzy ste są wy trą ca ne w
se pa ra to rze, a po zo sta ła krew
wra ca z po wro tem do or ga ni -
zmu. Za bieg trwa ok. 4 go dzi n.

Dru ga me to da to po bra nie
szpi ku z ta le rza ko ści bio dro -
wej (Waż ne! Szpi ku nie po bie ra
się z rdze nia krę go we go!). Za -
bieg od by wa się pod nar ko zą.
W szpi ta lu po zo sta je się 2-3
dni. Sam za bieg po bra nia szpi -
ku jest cał ko wi cie bez piecz ny, a
ho spi ta li za cja zwią za na jest z
ob ser wa cją po nar ko zie.

Przez kil ka dni po za bie gu
moż na od czu wać miej sco wy
ból po dob ny do stłu cze nia.
Wy boru me to dy do ko nu je le -
karz, ma jąc na uwa dze stan
bior cy.

Od da nie szpi ku to nic
strasz ne go, a mo że ura to wać
ko muś ży cie.

S t o  w a  r z y  s z e  n i e
KrewAktywni to gru pa lu dzi
an ga żu ją cych się na rzecz ra to -
wa nia zdro wia i ży cia ludz kie -
go. Or ga ni zu ją zbiór ki krwi,
ak cje re je stra cji po ten cjal nych
daw ców szpi ku, dar mo we kur -
sy udzie la nia pierw szej po mo -
cy, po nad to za ję cia spor to we i
wy ciecz ki tu ry stycz ne.

Pod czas ak cji sto wa rzy sze -
nia ze bra no już po nad 3000 li -
trów krwi i za re je stro wa no
kil ka na ście ty się cy po ten cjal -
nych daw ców szpi ku kost ne go.
Bez płat ne, 12-go dzin ne kur sy
pierw szej po mo cy ukoń czy ło
już po nad 300 osób.

Do łącz do nas na www.kre -
wak tyw ni.org oraz www.fa ce -
bo ok.pl/kre wak tyw ni.org

Sto wa rzy sze nie
KrewAktywni
www.kre wak tyw ni.org

wolontariusz

Czekamy na Was 28 sierpnia, plac przed molem w Sopocie od 10 do 15
podczas Dnia Nisz cze nia Złych Wspo mnień organizowanego przez
Fundację Sztuka Życia Niepokonani

Ratowanie życia masz we krwi

Przyjdź i oddaj pół litra krwi dla potrzebujących dzieci z Pomorza
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Mi chał Gasz, wo ka li -
sta, ak tor mu si ca lo -
wy, au tor tek stów,

kom po zy tor. Wie lo krot ny lau -
re at Szan sy na suk ces. Pio sen -
ką „Pa pie ro we pta ki“ z
re per tu aru Kry sty ny Proń ko
wy grał fi nał w sa li kon gre so -
wej. W 2007 r. wy stą pił w
świą tecz nym pro gra mie z Pio -
trem Ru bi kiem, śpie wa jąc
utwór „Zdu mie nie”. Od te go
cza su na sta łe współ pra cu je z
Pio trem Ru bi kiem. Z kom po -
zy to rem na grał wspól nie fan -
ta stycz nie od bie ra ne przez
pu blicz ność al bu my, m.in.:
HABITAT, SANTO SUBITO,

OPISANIE ŚWIATA. Sta le kon -
cer tu je w kra ju i za  gra ni cą,
m.in.: w USA i Ka na dzie. Na -
gry wa par tie wo kal ne do fil -
mów ani mo wa nych oraz
fa bu lar nych i se ria li. Współ -
pra cu je z te le wi zją, te atra mi
mu zycz ny mi oraz z pro jek ta mi
re pre zen tu ją cy mi ta kie ga tun -
ki jak: jazz, so ul, rock pro gre -
syw ny, pio sen ka ak tor ska.
Obec nie jest wo ka li stą, współ -
kom po zy to rem, au to rem tek -
stów w pro jek cie ShaleyesH.
W swo jej ka rie rze był lau re -
atem i zdo byw cą wie lu na gród
Grand Prix na ogól no pol skich
fe sti wa lach pio sen ki pol skiej. 

Michał Gasz zaprasza

Modlitwa
Spełnienie

Pod czas fe sty nu na spe cjal -
nym sta no wi sku przy go to wa -
nym  przez Dre szer Mo tor sport
moż na bę dzie po ści gać się na
ma łym to rze wy ści go wym,
gdzie do wy gra nia bę dą na gro -
dy i upo min ki. Dla zwie dza ją -
cych przy go to wa ny jest też
280-kon ny VW Golf  GTI, któ -
rym Ma ciek Dre szer ści gał się w
se rii Volks wa gen Ca strol Cup.
Do dat ko wo bę dzie moż na po -
czuć, jak za cho wu je się or ga -
nizm pod czas zde rze nia (przy

pręd ko ści ok. 9 km/h) na sy mu -
la to rze zde rzeń. Dzie ci na to -
miast bę dą mo gły na uczyć się,

jak pra wi dło wo za pi nać pa sy na
spe cjal nie przy go to wa nym do
te go sy mu la to rze.

STRE FA BEZ PIE CZEŃ STWA

Dre szer Mo tor sport za pra sza
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G ru pa GPeC to nie tyl ko
li der bran ży cie płow -
ni czej na Po mo rzu.

Oprócz do star cza nia cie pła
miesz kań com So po tu  an ga żu -
je się w ży cie lo kal ne mia sta,
or ga ni zu jąc wie le ini cja tyw
spo łecz nych i pro jek tów, ta -
kich jak „Drzew ko za ma ku la -
tu rę“, czy „Wspól ne Dzia ła nie
- lo kal ne Za an ga żo wa nie“.
Wszyst ko po to, że by wspo ma -
gać naj bar dziej po trze bu ją cych
miesz kań ców trój mia sta oraz
stwa rzać przy jem ne i kom for -
to we wa run ki do ży cia.

- Dzia ła nie na rzecz lo kal nej
spo łecz no ści to tak na praw dę
dzia ła nie dla na sze go wspól ne -
go do bra, bo je ste śmy czę ścią
te go re gio nu. Tu miesz ka ją za -
rów no na si pra cow ni cy, jak i
od bior cy usług – mó wi Grze -
gorz Bla chow ski, PR ma na ger
Gru py GPEC.

„Wspól ne Dzia ła nie
- lo kal ne Za an ga żo wa nie“

W ak cje spo łecz ne Grupy
GPEC co ro ku an ga żu je się sze -
ro kie gro no pra cow ni ków. W
ra mach pro gra mu „Wspól ne
Dzia ła nie Lo kal ne Za an ga żo -
wa nie“ pla nu ją i re ali zu ją pro -
jek ty ma ją ce po móc
po trze bu ją cym – dzie ciom,
oso bom star szym, cho rym, a
tak że uczy nić So pot jesz cze
pięk niej szym, jesz cze bar dziej
przy ja znym miesz kań com i śro -
do wi sku na tu ral ne mu.

Pra cow ni cy Grupy GPEC
zgła sza ją się ja ko wo lon ta riu sze
i po dej mu ją dzia ła nia na róż -

nych po lach – mo gą re ali zo wać
pro jek ty na rzecz do mów
dziec ka, szpi ta li, ho spi cjów,
szkół spe cjal nych, schro nisk
dla zwie rząt czy śro do wi ska
na tu ral ne go. 

Wła śnie roz po czę ła się ko lej -
na edy cja pro gra mu, a zespoły

skła da ją ce się z pra cow ni ków
Grupy GPEC in ten syw nie pra cu -
ją nad re ali za cją pro jek tów. Te -
ma tem wio dą cym jest w tym
ro ku „WDLZ – ak tyw nie”. Pro -
jek ty bę dą więc wspie rać sport,
ak tyw ny wy po czy nek i bez pie -
czeń stwo na co dzień. W 2013

ro ku zre ali zo wa no ich 14, w tym
m. in. ze spół Or chis Ener gia So -
pot wy re mon to wał i ume blo wał
kuch nię fi lii Do mu Dziec ka „Na
Wzgó rzu” przy ul. Ko ściusz ki 52
w So po cie oraz wy po sa żył ją w
no wy sprzęt AGD i za mon to wał
de ko ra cje ku chen ne.  W ubie -

głych la tach, m. in. wy po sa żo no
ogród Ho spi cjum w So po cie
przy alei Nie pod le gło ści 632 w
sta cjo nar ne go gril la, płot ogro -
do wy, karm nik na sta ty wie oraz
po sa dzo no pięk ną ro ślin ność.
Po nad to pra cow ni cy Or chis
Ener gia So pot za opa trzy li kuch -
nię, przy go to wa li i wy da wa li po -
sił ki dla bez dom nych w Ca ri tas
przy al. Nie pod le gło ści w So po -
cie.  Od po cząt ku ist nie nia pro -
gra mu „Wspól ne Dzia ła nie -
Lo kal ne Za an ga żo wa nie“, pra -
cow ni cy spół ek Gru py GPEC
w cią gu trzech lat zre ali zo wa li
44 pro jek ty wspie ra ją ce lo kal ną
spo łecz ność i roz wój Trój mia -
sta.

„Drzew ko za ma ku la tu rę“
– Gru pa GPeC w tro sce
o śro do wi sko

Gru pa GPEC nie za po mi na
tak że o śro do wi sku na tu ral -
nym, któ re to wa rzy szy miesz -
kań com na co dzień, wpły wa jąc
na ich sa mo po czu cie, kom fort i
zdro wie. Dla te go jed ną z eko lo -
gicz nych ak cji, w ja kie an ga żu -
je się gru pa jest „Drzew ko za

ma ku la tu rę”, or ga ni zo wa ne
wspól nie z „Dzien ni kiem Bał -
tyc kim“. 

Miesz kań cy So po tu przy no -
sząc 5 kg zu ży tej ma ku la tu ry,
otrzy mu ją sa dzon kę ze szkół ki
le śnej.  W ten spo sób mo gą nie
tyl ko przy czy nić się do po pra -
wy śro do wi ska na tu ral ne go, ale
tak że wzbo ga cić swo je ogród ki,
czy dział ki o ko lej ne pięk ne
krze wy i ro śli ny.  

Gru pa GPeC po ma ga
naj młod szym

W ra mach dzia łal no ści spo -
łecz nej Gru py GPEC nie bra ku je
ini cja tyw na rzecz naj młod szych
miesz kań ców. Dzię ki za an ga żo -
wa niu Urzę du Mia sta So potu
oraz spół ki Or chis Ener gia So -
pot, na le żą cej do Gru py GPEC,
dzie ci ma ją moż li wość ko rzy sta -
nia z pla cu za baw zlo ka li zo wa -
ne go w So po cie przy ul. 23
Mar ca.  Do ko na no grun tow nej
mo der ni za cji te re nu i w ra mach
in we sty cji po sze rzo no plac za -
baw o do dat ko wą prze strzeń, za -
mon to wa no no we ogro dze nie i
za baw ki. 

Warto wiedzieć

Grupa GPEC dla Sopotu
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Fir my wcho dzą ce w skład Gru py GPeC:
GPeC, GPeC Ser wis, en di co, Or chis ener gia,
StAR-PeC, ZeC tCZeW. Wię cej na gpec.pl. 
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SUPEROSLONY.PL to naj -
we sel sze osło ny na świe -
cie. POD OSŁONĄ SZTUKI

to ak cja, któ ra ma na ce lu wy ko -
rzy sta nie sztu ki ja ko na rzę dzia
do od po wia da nia na po trze by
osób nie peł no spraw nych.  Sztu -
ka ja ko dys cy pli na, w któ rej ogra -
ni cze nia fi zycz ne są naj mniej
istot ne, ma czę sto moc te ra peu -
tycz ną. Po dob nie jak sport prze -
ła mu je wszel kie gra ni ce. 

Na na szych ak cjach pre zen -
tu je my dzie ła ar ty stów, któ re
spe cjal nie na po trze by wy sta -
wy za pro jek to wa li osło ny na
ko ła wóz ków in wa lidz kich dla
dzie ci. Przy oka zji wy sta wy po -
pro wa dzi my se rie warsz ta tów,
pod czas któ rych dzie ci mo gą
sa mo dziel nie za pro jek to wać

osło nę na szpry chy kół. Chce -
my ła mać ba rie ry, za pew nić
bez pie czeń stwo, uśmiech i ra -
dość dzie ciom, by ich ży cie do -
słow nie na bra ło wię cej ko lo ru.
Pro mu je my kre atyw ne prze ni -
ka nie sztu ki do ży cia co dzien -
ne go, jej funk cjo no wa nie
i od po wia da nie na po trze by,
szcze gól nie osób nie peł no -
spraw nych. Nie zwy kle waż nym
ele men tem jest rów nież in te -
gra cja dzie ci ze śro do wi skiem
ar ty stycz nym oraz  z ich peł no -
spraw ny mi ró wie śni ka mi.

Sztu ka ja ko dys cy pli na,
w któ rej ogra ni cze nia fi zycz ne
są naj mniej istot ne, ma czę sto
nie zwy kłą moc te ra peu tycz ną -
jest ide al nym me dium re ali za -
cji pro jek tów in te gra cyj nych.

Wy ra żam na dzie ję, że za ini cjo -
wa na przez nas ak cja sta no wić
bę dzie pod sta wę do pod ję cia
dys kur su na te mat funk cjo no -
wa nia sztu ki w sfe rze ży cia co -
dzien ne go i jej wpły wu na
ob sza ry te ma tów trud nych
spo łecz nie. W tym kon kret nym
przy pad ku sku pia my się nad
pro ble mem two rze nia za dań
pro jek to wych w ob rę bie nie -
peł no spraw no ści ru cho wej w
ra mach twórczości ar ty -
stycznej, a tak że uj mo wa nia
sztu ki ja ko na rzę dzia prze ła -
my wa nia wszel kich gra nic.

Bog dan Olech

* We współ pra cy ze SKOK
Ubez pie cze nia oraz Fun da cją
Sztu ka Ży cia -Nie po ko na ni
ogła szamy kon kurs na
wymyśloną, wła sną osło nę.
Każ da oso ba nie peł no spraw na
jeż dżą ca na wóz ku in wa lidz -

kim  mo że sa ma za pro jek to wać
dla sie bie osło nę na ko ło wóz -
ka in wa lidz kie go i wy słać ją pod
naszym ad resem. A my pod czas
ob rad spe cjal nej ko mi sji wy bie -
rze my naj lep sze pro jek ty i

prze każe my (za dar mo). Wię cej
szcze gó łów pod czas Dnia
Nisz cze nia Złych Wspo mnień
28 sierp nia 2014 pod czas fe -
sty nu oraz na łamach
„Dziennika Bałtyckiego“.

Pod Osło ną Sztu ki

Ze spół KuKaKiKe po wstał w

2012 ro ku z po łą cze nia sił

bęb nia rzy z warsz ta tów z

Klu bu Pro jek tor nia Gdań skie go Ar -

chi pe la gu Kul tu ry (Gdańsk Brzeź no)

pod wo dzą Ksa we re go Ku li gow skie -

go oraz bęb nia rzy z warsz ta tów pro -

wa dzo nych przez An nę Kwi dziń ską

(Gdańsk Ko wa le, So pot, Gdy nia) i

sta no wi mie szan kę za pa lo nych, po -

zy tyw nie na krę co nych i ema nu ją -

cych ryt micz ną ener gią mło dych

lu dzi – czy li wła śnie Nas! Gra my na

bęb nach djem be, ale nie tyl ko. Ja ko

że wciąż szu ka my no wych in spi ra cji,

to każ dy z nas pró bu je i re ali zu je się

w grze rów nież na in nych in stru -

men tach. Oprócz te go, że ra zem gra -

my i wy jeż dża my na prze róż ne

warsz ta ty mu zycz ne, by wciąż się

roz wi jać, je ste śmy też od wie lu lat

przy ja ciół mi, któ rych po łą czy ło

wspól ne za mi ło wa nie do mu zy ki.

Obec nie dą ży my do na gra nia swo jej

pierw szej pły ty, któ ra bę dzie pod su -

mo wa niem na szej 2-let niej dzia łal -

no ści i bę dzie dla nas czymś

na praw dę wy jąt ko wym.

Na zwę ze spo łu za czerp nię to z ję -

zy ka Vai. Ja ko je den z nie wie lu ję zy -

ków czar nej Afry ki roz wi nął swój

wła sny sys tem pi sma. „Ku Ka Ki Ke”

są to czte ry sy la by z sy la ba riu sza ję -

zy ka Vai. Dla miesz kań ców Sier ra

Le one lub Li be rii te luź no po wią za ne

ze so bą sy la by nie zna czą zbyt wie le,

ale dla nas  ma ją one tak sa mo sil ne

zna cze nie jak ubun tu, czy li  „dzię ki

wam, je stem”.  Ja ko ze spół ofe ru je my

warsz ta ty bęb niar skie w Gdań sku,

któ re od by wa ją się w ro ku szkol nym

w Pro jek tor ni GAK (pro wa dzi Ksa -

we ry Ku li gow ski) i Gdań sku  - Ko wa -

lach oraz Spo ty kal ni w Gdań sku

Wrzesz czu (pro wa dzi Ania Kwi dziń -

ska). Do dat ko wo organizujemy

warsz ta ty bęb niar skie dla firm. Pod -

czas ta kich za jęć in te gru je my gru pę

po przez wspól ne gra nie na bęb nach

i prze szka dzaj kach, per ku sję na cie -

le i śpie wy.

Współ pra cu je my tak że z gru pą

Afro dan ce, ku gla rza mi i ar ty sta mi.

Je że li więc chcesz za ofe ro wać swo -

im pra cow ni kom, współ pra cow ni -

kom al bo po pro stu przy ja cio łom lub

ro dzi nie nie ty po wą wspól ną za ba -

wę, to skon tak tuj się z na mi. Za wsze

do sto so wu je my za ję cia do Cie bie i

Two ich ocze ki wań. 

Wię cej na ku ka ki ke.pl lub na -

szym Fa ce bo oku.

Skład oso bo wy: An na Kwi dziń -

ska – li der (głów nie ryt my bra zy lij -

skie), Ksa we ry Ku li gow ski – li der

(głów nie ryt my za chod nio afry kań -

skie), Aga ta So bo ta – bęb niarz, (me -

ne dżer ze spo łu) Jo an na Wa si lew ska

– bęb niarz, Adam Aker man – bęb -

niarz, Mi rek Wą so wicz – bęb niarz.

wolontariusz

War to wie dzieć

Gra ją od serca

Fot. Agnieszka Sęk
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FIR MA PONIAtOWSKI  POWStAłA W 2006 R.FIR MA PONIAtOWSKI  POWStAłA W 2006 R.
Od stro ny tech nicz nej re ali zu je my kon cer ty, even ty, im pre zy fir mo we
oraz in ne wy da rze nia, w któ rych po trzeb ne jest na gło śnie nie, oświe tle -
nie efek to we  oraz sce ny z za da sze niem.
NA SZe AtU tY tO:NA SZe AtU tY tO:
* do świad czo na eki pa tech nicz na
* sprzęt po sia da ją cy nie zbęd ne ate sty
* wła sny trans port cię ża ro wy
* moż li wość wy ko na nia kil ku zle ceń jed no cze śnie
* ela stycz ne ce ny
Chęt nie udzie li my bez płat nych kon sul ta cji, słu ży my doświadczeniem
oraz po mocą tech niczną.
Za sięgiem obej mu je my całą Polskę.
KON tAKt:KON tAKt: tel. 513 107 707   e -ma il: biu ro@po nia tow ski.net.pl 
PONIAtOWSKI  tech ni ka sce nicz na
ul. Kar tu ska 276 e   80-158 Gdańsk

28 sierp nia 2014 - So pot

Nisz cze nie Złych
Wspo mnień
Za pra sza my wszyst kich, któ rzy ma ją
złe wspo mnie nia. W dniu 28 sierp nia
2014 r. (czwar tek, od godz. 11.00 do
15.00 na pla cu przed mo lem w So po -
cie), każ dy bę dzie mógł znisz czyć
swo je złe wspo mnie nie. W spe cjal nie
przy go to wa nym na mio cie moż na
bę dzie chwi lę po my śleć, na pi sać
swo je złe wspo mnie nie na  przy go -
to wa nych ta le rzach, a na stęp nie po -
tłuc i wy ma zać je z pa mię ci. Po mysł
na nisz cze nie złych wspo mnień
wpadł nam do gło wy pod czas dłu -
gich zi mo wych dni i no cy. Te raz każ -
dy mo że sam zde cy do wać o
znisz cze niu „te go, co go bo li“.
Zo stań z na mi NIEPOKONANYMI.

Ta le rze, któ re moż na bę dzie roz bi jać, ufun do wa ła
nam fir ma Lu bia na z Łubiany k. Ko ście rzy ny.

GAZETA POWSTAŁA
DZIĘKI: Teksty pisali:
Piotr Piesik,Piotr Furtak,
Gabriela Pewińska, Dariusz
Wiliński, Jacek Sieński,
Daria Jankiewicz,
Kazimierz Netka, Marek
Adamkowicz, Lechosław
Dzierżak, SKOK
Ubezpieczenia, ZTM
Gdańsk, Urząd Miasta
Gdańska, przedruk str
internetowej
http://www.na ta lia par ty -
ka.pl/tresc_show.php?id=1),
Biuro Promocji i
Komunikacji Społecznej
Urząd Miasta Sopotu,
Dreszer Motosport,

Fot. Karolina
Misztal/FotoBank.pl, Jurek
Bartkowski/Fotobank.PL,
archiwum prywatne, Piotr
Furtak, Agnieszka Sęk,
Marek Adamkowicz,
zdjęcia z archiwum
sponsorów

Projekt i wykonanie
plakatu: Kamila Benke

Korekta: Dorota
Nikonowicz-Szewel

Na zdjęciu podopieczni
Stowarzyszenia „Nie sam“
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WSo po cie miesz ka
oko ło 5000 osób
n i e  p e ł  n o  s p raw  -

nych, co sta no wi po nad 11%
ogól nej licz by miesz kań ców.
Dla tych osób naj waż niej szy
jest do stęp – do in for ma cji, do
miejsc i wresz cie do in nych lu -
dzi. So pot wy cho dzi na prze ciw
tym po trze bom.  

W mie ście od wie lu lat roz -
wi ja ją się i ak tyw nie dzia ła ją
or ga ni za cje po za rzą do we. Od
2007 ro ku dzia ła So poc kie
Cen trum Wo lon ta ria tu ukie -
run ko wa ne na wo lon ta riu szy
dzia ła ją cych  na rzecz lo kal nej,
so poc kiej spo łecz no ści. Co ro -
ku we wrze śniu or ga ni zo wa ny
jest

So poc ki Fe styn
In te gra cyj ny

po łą czo ny z Tar ga mi Or ga ni -
za cji Po za rzą do wych. Przez
ca ły rok or ga ni za cje, któ re
dzia ła ją na rzecz osób nie peł -
no spraw nych, otrzy mu ją od
mia sta do ta cje na wspar cie re -
ali zo wa nych za dań (m.in. hi -
po te ra pię dzie ci nie peł no-
 spraw nych, do go te ra pię, tur -
nu sy re ha bi li ta cyj ne, psy cho -
te ra pię i spo tka nia
in te gra cyj ne). To już po nad 30
lat od kąd ak tyw nie dzia ła tak -
że Śro do wi sko wy Dom Sa mo -
po mo cy – Ośro dek
Ada pta cyj ny, któ ry był jed nym
z pierw szych w Pol sce ośrod -
ków ofe ru ją cych wspar cie dla
do ro słych osób z nie peł no -
spraw no ścią in te lek tu al ną.
Przy ośrod ku dzia ła tak że Klub
Wspar cia dla Osób z Za bu rze -
nia mi Psy chicz ny mi, w ra mach
któ re go funk cjo nu je m.in. ka -
wia ren ka in ter ne to wa, klub
fil mo wy, od by wa ją się spo tka -
nia in te gra cyj nej gru py sza -
cho wej oraz pod sta wo wy kurs
ję zy ka an giel skie go.

Od 2002 ro ku Mia sto So pot,
ja ko je den z nie licz nych sa mo -
rzą dów, prze zna cza wła sne
środ ki fi nan so we m.in. na re ali -
za cję za dań z za kre su re ha bi li -
ta cji spo łecz nej. Na to miast
miej ski pro jekt „Miesz ka nie bez
ba rier” umoż li wia wspar cie fi -
nan so we w za kre sie li kwi da cji
ba rier ar chi tek to nicz nych i sta -

no wi waż ny ele ment po pra wy
ja ko ści ży cia osób nie peł no -
spraw nych. 

Za da nia z za kre su re ha bi li -
ta cji spo łecz nej re ali zu je 

Miej ski Ośro dek Po mo cy
Spo łecz nej w So po cie

któ ry wy pła ca rów nież świad -
cze nia fi nan so we przy słu gu ją ce
oso bom nie peł no spraw nym
oraz ich opie ku nom. Oso bom
nie sa mo dziel nym za pew nia
usłu gi opie kuń cze, a naj bar dziej
po trze bu ją cym po si łek do wo żo -
ny do do mu oraz bez płat nie no -
wo cze sny sys tem wspar cia –
te le opie kę, czy li ca ło do bo wy
sys tem przy wo ław czy, któ re go
ce lem jest na tych mia sto wa po -
moc zgła sza ją ce mu.   

So poc ki MOPS wspie ra rów -
nież opie ku nów osób nie sa mo -
dziel nych, pro wa dząc gru pę
wspar cia dla osób opie ku ją cych

się swo imi bli ski mi. Wzmoc -
nie nie opie ku nów moż li we jest
rów nież dzię ki cza so we mu ich
od cią że niu po przez utwo rze nie
w So po cie miejsc dzien ne go
po by tu dla se nio rów z cho ro bą
Al zhe ime ra i in ny mi de men cja -
mi. Pro jekt ten dzię ki do fi nan -
so wa niu z Mi ni ster stwa Pra cy i
Po li ty ki Spo łecz nej re ali zo wa -
ny bę dzie do grud nia 2014 r. 

Po nad to w Punk cie Kon sul -
ta cyj no -In for ma cyj nym dzia ła -
ją cym w sie dzi bie MOPS-u
miesz kań cy So po tu mo gą uzy -
skać nie zbęd ne wspar cie, po -
moc oraz in for ma cje do ty czą ce
kom plek so wej po mo cy i usług
świad czo nych na rzecz osób
nie sa mo dziel nych, po rad nic -
two psy cho lo gicz ne, praw ne,
so cjal ne oraz in struk taż opie -
kuń czy. 

Od 2010 ro ku or ga ni zo wa ne
są So poc kie Tar gi Se nio ra, pod -

czas któ rych oso by nie peł no -
spraw ne, nie sa mo dziel ne i star -
sze mo gą sko rzy stać z bo ga tej
ofer ty sprzę tów i roz wią zań dla
osób mniej spraw nych, wy ma -
ga ją cych opie ki i wspar cia, jak
rów nież zna leźć pro po zy cje dla
osób ak tyw nych. So poc kie Tar -
gi Se nio ra to je dy na w Pol sce
pół noc nej pro fe sjo nal na im pre -
za wy sta wien ni cza o cha rak te -
rze edu ka cyj no -kul tu ral nym
de dy ko wa na oso bom star szym,
w któ rej uczest ni czą oso by z
ca łe go wo je wódz twa. W ubie -
głym ro ku pod czas dwóch dni
tar gi od wie dzi ło ok. 4 tys. osób.

Od lip ca 2009 ro ku uru cho -
mio ny zo stał spe cja li stycz ny
trans port dla osób nie peł no -
spraw nych, a od 2010 ro ku przy
Sto wa rzy sze niu Na Dro dze
Eks pre sji w So po cie funk cjo nu -
je Cen trum STER Za wo do wy
(So poc ki Tre ning Efek tyw ne go

Roz wo ju). To miej sce de dy ko -
wa ne oso bom nie peł no spraw -
nym in te lek tu al nie oraz z
za bu rze nia mi psy chicz ny mi,
ich opie ku nom, ośrod kom
wspar cia, pra co daw com za in te -
re so wa nym za trud nie niem
wspo ma ga nym na otwar tym
ryn ku pra cy. Głów nym ce lem
Cen trum STER jest kom plek so -
we wspie ra nie pro ce su ak ty wi -
za cji za wo do wo -spo łecz nej
osób nie peł no spraw nych in te -
lek tu al nie i z za bu rze nia mi
psy chicz ny mi. Dzia ła nia Cen -
trum STER są do fi nan so wy wa -
ne ze środ ków Eu ro pej skie go
Fun du szu Spo łecz ne go i Gmi ny
Mia sta So po tu. Cen trum jest
waż nym ele men tem so poc kiej i
trój miej skiej sie ci wspar cia spo -
łecz ne go osób nie peł no spraw -
nych in te lek tu al nie i z
za bu rzeniami psy chicz nymi. 

W ra mach Cen trum STER
raz w ty go dniu funk cjo nu je 

Klub Ak tyw no ści
Spo łecz nej

dla osób nie peł no spraw nych
in te lek tu al nie, z za bu rze nia mi
psy chicz ny mi ofe ru ją cy m.in.
wspar cie ani ma to ra klu bu oraz
uczest nic two osób w ofer cie
prze strze ni spo łecz nej So po tu i
Trój mia sta (wyj ście w otwar te
śro do wi sko spo łecz ne: ki no,
ka wiar nia, te atr, ba sen, krę gle,
kon cert, grill, gra miej ska itp.) 

Ko lej nym so poc kim dzia ła -
niem na rzecz osób nie peł no -
spraw nych są co rocz ne
ob cho dy Dnia So li dar no ści z
Oso ba mi Cho ru ją cy mi na Schi -
zo fre nię. Jest to cy klicz na kam -
pa nia, re ali zo wa na w ra mach
pro gra mu „Schi zo fre nia -
Otwórz cie Drzwi” Pol skie go
To wa rzy stwa Psy chia trycz ne go
przy współ pra cy ze Świa to wą
Or ga ni za cją Zdro wia (WHO).
Ak cja ma na ce lu prze ciw dzia -
ła nie na pięt no wa niu i dys kry -
mi na cji osób cho rych na
schi zo fre nię. 

So pot jest otwar ty na
oso by nie peł no spraw ne

rów nież w ka te go rii kul tu -
ral nej. Od je de na stu lat Sto wa -
rzy sze nie Na Dro dze Eks pre sji
or ga ni zu je Prze gląd Te atral ny

MASSKA, któ ry jest kon fron ta -
cją sztu ki dwóch świa tów, świa -
ta lu dzi nie peł no spraw nych i
peł no spraw nych. Jest to wy da -
rze nie te atral ne zmie rza ją ce do
in te gra cji śro do wi ska lo kal ne -
go So po tu, prze ciw dzia ła nia
wy klu cze niu i mar gi na li zo wa -
niu osób nie peł no spraw nych,
ogra ni cze nia skut ków nie peł -
no spraw no ści w sfe rze spo łecz -
nej. Wszyst kie dzia ła nia opar te
są na eks pre sji te atral nej osób
nie peł no spraw nych oraz ak -
tyw nym udzia le miesz kań ców
So po tu, co w re zul ta cie sprzy -
jać ma bu do wa niu lo kal nej
świa do mo ści spo łecz nej, gdzie
istot ną ro lę od gry wa gru pa
osób nie peł no spraw nych. Wy -
da rze nie te atral ne od by wa się
co rocz nie pod pa tro na tem ho -
no ro wym pre zy den ta mia sta
So po tu na de skach so poc kiej
sce ny Te atru na Pla ży, pod czas
któ re go wy stę pu ją te atry osób
nie peł no spraw nych, te atry
szkol ne/mło dzie żo we oraz te -
atr sce ny of fo wej. W la tach
ubie głych ze spek ta kla mi wy -
stą pi ły m.in: Te atr Ubo gi Re la -
cji, Bez Na zwy, Ka ba ret „Li mo”,
Gru pa Mu flasz, Le śny, Ama to -
rzy, Bez Dam, Ca sa blan ka, Biu -
ro Rze czy Oso bi stych, Zie lo ny
Wia trak, Mi mo To Pan Te go Ni
Ma, Staj nia Pe ga za. 

Od trzech lat mia sto So pot
re ali zu je pi lo ta żo wy pro gram
Ak tyw ny Sa mo rząd fi nan so wa -
ny ze środ ków PFRON. Ce lem
pro gra mu jest wy eli mi no wa nie
lub zmniej sze nie ba rier ogra ni -
cza ją cych uczest nic two osób
nie peł no spraw nych w ży ciu
spo łecz nym, za wo do wym oraz
do stę pie do edu ka cji. 

Tak że w bu dow nic twie ko -
mu nal nym mia sto nie za po mi -
na o oso bach z nie peł-
no spraw no ścią. Obec nie wśród
50 no wych lo ka li – 6 prze zna -
czo nych jest dla osób z nie peł -
no spraw no ścią ru cho wą. 

Wię cej in for ma cji znaj dą
Pań stwo na stro nach: 
www.so pot.pl
www.mops so pot.pl
www.eks pre sja.org
www.so poc ki -ster -za wo do wy.pl,
www.otwar te bra my.org,
www.tar gi pra cy.so pot.pl

War to wie dzieć

So pot mia stem przy ja znym
nie peł no sprawnym


