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         Stowarzyszenie ,, Jesteśmy Tacy Sami” działa przy Zespole Szkół nr 2 w Sępólnie Krajeńskim. 
W roku 2017 w okresie od kwietnia do końca października zrealizowano cztery projekty. 
Pierwszy ,,Turnieje Stolikowe” dofinansowany został z funduszy PFRON przez Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Więcborku. Celem przedsięwzięcia było prowadzenie turniejów stolikowych dla dzieci 
i młodzieży oraz dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. Beneficjenci, dzięki dofinansowaniu i reali-
zacji przedsięwzięcia, nauczyli się korzystania z różnych gier planszowych i manipulacyjnych we współpracy
z drugą i trzecią osobą,  mniej lub bardziej znaną, pod czujnym okiem prowadzących i wolontariuszy.

                                                

       Drugi projekt  to,,SPARTAKIADA III ” współfinansowany przez Powiat Sępoleński. Impreza odbyła się
dnia 25 września 2017 r. na sali gimnastycznej przy ul. Jeziornej. Uczestniczyli w niej uczniowie klas 
młodszych  wraz z rodzicami, nauczycielami, wolontariuszami oraz praktykantką.Zmęczonym i 
zadowolonym sportowcom, medale i dyplomy, wręczyła dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Sępólnie Krajeńskim 
Mirosława Niemyjska.



Kolejne projekty to ,,Mama, Tata i Ja” oraz ,,Ja w,,swoim” mieszkaniu” realizowane w ramach 
programu ,,Centrum Dla Rodziny” prowadzonego przez Stowarzyszenie Instytut Zachodni i 
Stowarzyszenie Dorośli-Dzieciomdofinansowanego ze środkówMinisterstwa Rodziny Pracy i 
PolitykiSpołecznejw ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Projekty skierowane były do rodzin i tym 
samym angażujące rodziny dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężeniami. Rodziny 
przejęły organizowanie spotkań  i zadań dla nich samych we współudziale członków stowarzyszenia i 
wolontariuszy.

 Zorganizowano spotkanie z terapeutą p. Alicją Babińską , pracownikiem Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Sępólnie Krajeńskim, na temat ,,Prawidłowych relacji w rodzinie”.  Równocześnie 
odbywały się zajęcia ruchowe ,,Strachy na Lachy” obejmujące zadania równoważne dla dzieci i młodzieży, 
naukę jazdy na rowerkach  biegowych i skakanie na trampolinie. 

Prawidłowe relacje i współdziałanie w rodzinie propagowaliśmy poprzez warsztaty kulinarne dla dzieci i ich 
najbliższych, pt.,,Gotowanie na ekranie” wraz z nagrywaniem krótkich filmików.

Odbyła się także wycieczka rodzinna do Grodna Dwór,, Rodzina w centrum hipoterapii”, gdzie znajduje się
stadnina koni i gospodarstwo agroturystyczne prowadzone przez  Katarzynę Porożyńską –Pankau. 
Beneficjenci zwiedzili piękny, zabytkowy dwór i park. Korzystali kolejno z przejażdżek konnych a w 
międzyczasie z pikniku zorganizowanego za dworkiem. 



                                        

Rozwijaliśmy umiejętności współdziałania w zabawie, radzenia sobie z emocjami i wspólnego spędzania 
czasu wolnego w rodzinie poprzez Plener malarski, pt. ,,Artyści to My”. 

               

Następnie zorganizowano Podchody Rodzinne w terenie, pt.,, Szukaj mnie”, podczas których rodzice 
wspólnie z dziećmi zostawiali, a inni wykonywali zlecone zadania. Projekt ,,Mama, Tata i Ja” zakończył się 
Kawiarenką Filmową dla Rodzin, podczas której, przy cieściei kawie, obejrzano filmiki i zdjęcia z przebiegu
projektu, podzielono się wrażeniami.

                    

Realizacja projektu ,,Ja w ,,swoim” mieszkaniu” rozpoczęła się zakupieniem sprzętów  małego i dużego 
AGD, mebli oraz armatury łazienkowej. Po podłączeniu przez hydraulików sprzętów w łazience przyszła 
kolej na skręcenie mebli i urządzenie pokoju, jadalni oraz kuchni w mieszkaniu, które zaadoptowaliśmy  na 
potrzeby Mieszkania Treningowego. W pracach tych pomogli nam p. Bartłomiej Szwarc, p. Dariusz Korczak, 



p. Wojciech Kusiak, p. Hubert Domaszek, p. Adam Pankau, p. Piotr Chyrkowski, p. Paweł Matczak, 
p. Wojciech Mordel z firmy MWIS, wolontariusze z Programu EVS , który działa przy Stowarzyszeniu 
Dorośli-Dzieciom oraz niezawodny, zawsze pomocny p. Andrzej Ryngwelski-woźny pracujący w Zespole 
Szkół nr 2 w Sępólnie Krajeńskim. Następnie przystąpiono do sprzątania pomieszczeń, ustawiania naczyń i 
innych przedmiotów i wreszcie do prowadzenia zajęć treningowego.                             

                                         

                                        
                        

Jesteśmy dumni ze zrealizowanych projektów i wdzięczni darczyńcom za umożliwienie zdobycia funduszy na
prowadzenie zadań z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną oraz  ich rodzinami. 
Wszystkim zaangażowanym w realizację projektów  z całego serca dziękujemy !
Prezes Stowarzyszenia : Edyta Kapusta


