DZIEŃ BEZ BARIER 2019

8 grudnia 2019 r. Gmina Dębe Wielkie zorganizowała trzecią edycję wydarzenia „Dzień bez
barier” z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Gospodarzami spotkania
byli: Wójt Gminy Dębe Wielkie Pan Krzysztof Kalinowski, Pełnomocnik ds. Osób
Niepełnosprawnych Pani Marlena Jackiewicz oraz Gminna Społeczna Komisja ds. Osób
Niepełnosprawnych. Przedsięwzięcie zostało przygotowane dla wszystkich mieszkańców,
którzy mają wpływ na życie i rozwój osób z niepełnosprawnością.
W czasie akcji charytatywnej, która odbywała się w Zajeździe pod Dębem w miejscowości
Chrośla,
swoją
działalność
zaprezentowały
następujące
organizacje:
•
Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie
w
Mińsku
Mazowieckim,
•
Powiatowy
Urząd
Pracy
w
Mińsku
Mazowieckim,
• Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Mińsku Mazowieckim,
• Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Uniwersytet PrzyrodniczoHumanistyczny
w
Siedlcach,
•
Zespół
Szkół
Specjalnych
Janiny
Porazińskiej
w
Ignacowie,
•
Dom
Pomocy
Społecznej
„Jedlina”
w
Mieni,
•
Gminny
Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w
Dębem
Wielkim,
•
Gminny
Ośrodek
Kultury
w
Dębem
Wielkim,
•
Parafialny
Zespół
Caritas
w
Dębem
Wielkim,
•
Fundacja
Aktywnej
Rehabilitacji
w
Warszawie,
• Centrum Rehabilitacji Obok Lasu z Grębiszewa.
Na „Dzień bez barier”, który został zorganizowany po raz trzeci przybyło bardzo dużo osób,
które miały możliwość skorzystania z propozycji ofert pracy dla osób z niepełnosprawnością,
ofert edukacyjnych przygotowanych przez poszczególne szkoły i organizacje, a także innych
atrakcji, które były dostępne w ramach ww. projektu. Oprócz wspaniałego i przepięknego
występu podopiecznych Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy z Mińska
Mazowieckiego, można było otrzymać upominki od podopiecznych ww. organizacji, uzyskać
odpowiedzi na wiele pytań związanych z pomocą dla osób z niepełnosprawnością, a małych i
dużych gości zabawiały animatorki. Do dyspozycji była również dostępna przez całą imprezę
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fotobudka. Następnie odbyły się warsztaty na wózkach inwalidzkich, które przeprowadziła
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji z Warszawy.
Podczas powyższego wydarzenia odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pn.
(Nie)pełnosprawność oczami naszych mieszkańców, w którym mogli wziąć udział mieszkańcy
z terenu Gminy Dębe Wielkie. Celem Konkursu była integracja mieszkańców z
niepełnosprawnością z mieszkańcami pełnosprawnymi, jak również promocja GSKON w
Dębem Wielkim. Konkurs miał również na celu wykazanie swojej kreatywności przez
mieszkańców naszej gminy oraz wyrażenie swoich pomysłów, jak również informowanie
mieszkańców o GSKON, która ma na celu analizowanie potrzeb osób niepełnosprawnych oraz
inicjowanie i opracowywanie programów służących poprawie warunków życia i integracji
społecznej osób z niepełnosprawnością. Łącznie wpłynęło 25 prac, w których zostały
nagrodzone 3 pierwsze miejsce w kategoriach: do 8 lat, do 15 lat, powyżej 15 lat. Vouchery w
konkursie ufundowali darczyńcy: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Dębem Wielkim, Sklep „Modne Dziecko”, Studio Florystyczne „Anabella” Anna Mazur,
Centrum Rehabilitacji „Obok Lasu”, Pas a Pas, Księgarnia Małgorzata Klukowska, Fitness dla
Pań Joanna Rokicka, Salon Fryzjerki Katarzyna Proczek, Pizzeria Drewutnia.
Zaszczyciła nas również swoją obecnością utalentowana wokalistka, zwyciężczyni 7 edycji
programu Disco Star oraz prezenterka stacji Polo TV, Królowa Disco – Ilona Świąder, która
oprócz swoich przepięknych utworów przeprowadziła koncert świąteczno-mikołajkowy, gdzie
wspólnie z widownią śpiewała kolędy oraz cudownie przybliżała gości do zbliżającego się
klimatu Świąt Bożego Narodzenia. Widać było, że Królowa czuła się wspaniale oraz że bez
problemu potrafi integrować tak różnorodną publiczność. Podczas oczekiwania na bajkowych
bohaterów można było skosztować pysznych, domowych wypieków oraz napić się słynnej
Dębskiej kawy żołędziówki. Pod koniec spotkania przybyli do gości Masza i Niedźwiedź,
którzy rozgrzewali oczekującą publiczność na przybycie Świętego Mikołaja – prosto z Laponii.
Mikołaj bez wyjątku wręczył wszystkim dużym i małym upominki przygotowane przez
pomocników z Gminnej Społecznej Komisji ds. Osób Niepełnosprawnych.
Organizatorzy bardzo dziękują Pani Ewie Szulim – właścicielce Zajazdu pod Dębem za
udostępnienie sali, Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Dębem Wielkim za ufundowanie
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fotobudki oraz udostępnienie sprzętu, właścicielowi firmy „Mesio” Usługi Transportowe –
Panu Dariuszowi Gańko za dowóz na ww. wydarzenie, Królowej Disco – Pani Ilonie Świąder
za przepiękny charytatywny występ, iluzjoniście – Panu Sławomirowi Kowalskiemu za
pokazanie fantastycznej magii, Fundacji Aktywnej Rehabilitacji – za przeprowadzenie
warsztatów na wózkach inwalidzkich, Drukarni A-REK Studio Reklamy – za ufundowanie
banera, WSZYSTKIM FUNDATOROM VOUCHERÓW, Bajecznym Animacjom – za
coroczne uśmiechy mieszkańców podczas animacji, pracownikom Urzędu Gminy Dębe
Wielkie, którzy w formie wolontariatu pomagali w przygotowaniach „Dnia bez barier”.
Gmina Dębe Wielkie planuje, aby wydarzenie odbywało się corocznie z związku z
Międzynarodowym Dniem Osób Niepełnosprawnych.
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