Myślenickie Spotkanie Integracyjne

Już po raz szesnasty Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zorganizowało na Zarabiu
Myślenickie Spotkania Integracyjne, aby zintegrować osoby niepełnosprawne z terenu powiatu
myślenickiego ze społecznością naszego regionu.

Współorganizatorami Spotkania Integracyjnego były: Domy Pomocy Społecznej z terenu
powiatu, Środowiskowy Dom Samopomocy w Sułkowicach i w Lubniu, Warsztaty Terapii
Zajęciowej w Myślenicach, Dobczycach i Harbutowicach. Tegoroczna impreza, jak co roku,
miała plenerowy i piknikowy charakter. Spotkania odbyły się dniu 18 czerwca br. w Myślenicach
na Zarabiu przy "BANDEROZIE". Uroczystego otwarcia imprezy dokonali: starosta myślenicki
Józef Tomal i Piotr Gofroń dyrektor PCPR w Myślenicach.

Nadrzędnym celem naszych imprez jest integracja osób niepełnosprawnych ze
społecznościami, osobami, organizacjami i instytucjami lokalnymi, dla których los
niepełnosprawnych nie jest obojętny – podkreślił Piotr Gofroń dyrektor PCPR w Myślenicach.

Cieszę, że nieprzerwanie od 2000 roku możemy spotykać się w tym miejscu, aby wspólnie
przeżywać radosne chwile, przełamując bariery i stereotypy związane z niepełnosprawnością powiedział starosta Józef Tomal, uroczyście otwierając XVI Myślenickie Spotkania
Integracyjne.

Podczas imprezy można było zapoznać się z dorobkiem twórczym i artystycznym osób
niepełnosprawnych. Uczestnicy spotkania mogli wziąć udział w różnych konkursach, m.in.
rysunkowym, posłuchać występu zespołu muzycznego WTZ "Handycap”. W części artystycznej
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przedstawienie pt. „Koty na dachu” zaprezentowała grupa teatralna WTZ z Myślenic (opiekun
Agnieszka Słomki) oraz grupa artystyczna „PUSZYŚCI” z DPS Trzemeśni występ pt. „Kobiety”.
Swoje indywidulane talenty wokalne mieli także okazję pokazać laureaci i uczestnicy II edycji
konkursu piosenki osób niepełnosprawnych „Śpiewaj Sercem”. Szkoła Jazdy Konnej Hucuł
zapewniła także możliwość przejażdżki konnej na hucułach, a Klub Motosport Myślenice
umożliwił uczestnikom spotkania przejażdżki pojazdami i quadem. Atrakcją był także
specjalny kącik gier planszowych, który prowadzili członkowie z Myślenickiego Klubu
Fantastyki
.

Przez cały czas trwania imprezy otwarte były stoiska prezentujące dorobek twórczy i
artystyczny osób niepełnosprawnych. Zorganizowano kiermasz wystawy prac z wyrobami
artystycznymi wykonanymi przez członków Warsztatów Terapii Zajęciowej, domów pomocy
społecznej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy.

Nad bezpiecznym przebiegiem imprezy czuwali członkowie Medycznej Służby Maltańskiej.
Spotkanie prowadził Zbigniew Morawski z MOKIS.

W trakcie XVI Myślenickiego Spotkania Integracyjnego odbyła się również promocja projektu
„Już dzisiaj - urzędy jutra w Małopolsce”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w
ramach EFS, do którego Powiat Myślenicki przystąpił jako partner. Pracownicy Starostwa
Powiatowego w Myślenicach prezentowali działanie Elektronicznej Platformy Usług
Administracji Publicznej (e-PUAP) i zachęcali do założenia Profilu Zaufanego.

Kolejne spotkanie integracyjne już za rok!

Oprac. WSPiFE

Film z tego wydarzenia możesz obejrzeć tutaj:
http://www.myslenice-itv.pl/xvi-myslenickie-spotkania-integracyjne-a-d-2015/
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