SABATOWISKO
Wiosna to czas, w którym, Stowarzyszenie Niepełnosprawnych PROVIDENTIAE
DEI realizuje zadanie PROW na lata 2014 – 2020, pt. „Wsparcie na wdrażanie operacji
uwzględnionych w strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, w ramach
projektu granowego „ Są wśród nas” o nazwie INTEGRACJA PRZEZ KLTURĘ I SZTUKĘ NA
BAZIE LEGEND ŚWIĘTOKRZYSKICH, współfinansowane ze środków Samorządu
Województwa Mazowieckiego poprzez Stowarzyszenie LGD Wspólny Trakt.
Zgodnie z założeniami LSR osoby niepełnosprawne, biorące udział
w przedsięwzięciu, to grupa wielopokoleniowa, która ze względu na dostęp do usług
publicznych i życia społecznego ma ograniczone możliwości rozwoju. Projekt nasz
konsoliduje działania aktywizacyjne, integracyjne i edukacyjne, w warunkach lokalnych,
stanowiące rdzeń działań rozwojowych.
Innowacyjność przedsięwzięcia polega na integracji działań z zakresu poznawania
krajoznawczego, tworzenia kultury i działań artystycznych. Jest to pierwsze, na trenie Miasta
i Gminy Skaryszew, przedsięwzięcie, które angażuje do aktywności jednocześnie osoby
niepełnosprawne i pozostałą część społeczeństwa, uwrażliwiając na wzajem poprzez
działanie.
Natomiast współpraca z innymi organizacjami funkcjonującymi na terenie grupy LGD
Wspólny Trakt, wzmacnia kapitał społeczny i uwrażliwia na potrzeby mieszkańców z grup
deraworyzowanych. W realizacji operacji aktywnie uczestniczy Stowarzyszenie Aktywni na
Targowej poprzez udostępnienie pomieszczenia do realizacji warsztatów, które są spójne
z ich statutową działalnością. Zarówno Urząd Miasta i Gminy Skaryszew, jak i Publiczne
szkoły z terenu miasta i gminy Skaryszew oraz Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury
w Skaryszewie, ponadto LGD Wspólny Trakt wspierają przedsięwzięcie udostępniając stronę
internetową w celu zamieszczania ogłoszeń i transmisji zapewniając dostęp swoich petentów,
uczniów, ich rodziców i opiekunów do operacji. Ponadto Miejsko –Gminna Biblioteka
Publiczna w Skaryszewie udostępnia miejsce na ekspozycję wystawy podsumowującej
projekt.
Zatem projekt nasz to prospołeczne stymulowanie współpracy w obrębie sektora
organizacji pozarządowych, realizowane poprzez kilka etapów:
27-04-2019 odbyła się wycieczka do Huty Szklanej, gdzie nastąpiło zwiedzanie Baby Jagowa
i Osady Średniowiecznej w celu zapoznania z klimatem Legend Świętokrzyskich oraz
wprowadzeniem w nastrój realizowanego w kolejnym etapie przedstawienia o Jędzy Zielisze.
08-05-2019 miały miejsce interaktywne działanie kulturalne, czyli warsztaty w siedzibie
Stowarzyszenia Aktywni na Targowej, podczas których zostało przygotowane
przedstawienie.
22-05-2019 odbyło się przedstawienie pt." Sabatowisko, czyli gościnnie u Jędzy Zielichy i...."
w siedzibie Stowarzyszenia Aktywni na Targowej, w którym brały udział osoby należące
zarówno do Stowarzyszenia Providentiae Dei, jak i Aktywni Na Targowej. Przedstawienie
bezpośrednio oglądali mieszkańcy miasta i gminy Skaryszew.
29-05-2019 będą warsztaty plastyczne. W ramach tego działania nastąpi powrót do
wspomnień z wycieczki, m.in. obrazowanie graficznie i twórczo wspomnień z wycieczki

i warsztatów teatralnych w formie folderów z fotografiami, wykonanie Księgi Włóczykijów,
prac plastycznych.
06-06-2019 o godz. 16.00 nastąpi uroczyste otwarcie wystawy, która będzie zwieńczeniem
i podsumowaniem całego projektu. Zawierać ona będzie materiały i wspomnienia z wycieczki
i przedstawienia. Natomiast mieścić się będzie w Miejsko -Gminnej Bibliotece Publicznej
w Skaryszewie gdzie dostępna będzie dla osób korzystających z biblioteki.
Wszystkie działania są ze sobą spójne tematycznie i niejako wynikają z siebie
wzajemnie, powiązane są one wspólna tematyką i uzupełniają się na wzajem. Podopieczni
naszego stowarzyszenia, będący uczestnikami pojętych działań odnoszą bezpośrednie
korzyści z ich realizacji poprzez kształtowanie umiejętności sprawczych przejawiających się
możliwością wyjścia z domu i zrobienia czegoś na rzecz innych, pokazania, że też coś
potrafią i nie są tylko beneficjentami pomocy świadczonej na ich rzecz przez innych. Podnosi
to ich samoocenę i wpływa na uaktywnienie postawy życiowej. To właśnie te osoby wyjdą na
przeciw mieszkańcom Miasta i Gminy Skaryszew prezentując im swój potencjał
zgromadzony w poszczególnych działaniach. W projekcie to oni będą coś robić dla innych a
nie, jak to jest zazwyczaj, przyjmować działania i wsparcie od innych.
Przełamywanie barier społecznych poprzez integrację osób niepełnosprawnych
z mieszkańcami miasta oraz aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnościami poprzez
działania integracyjne i kulturalne ukierunkowane na poprawę jakości życia, czyli główny cel
projektu, został osiągnięty. 20 osób z niepełnosprawnościami, ich rodziny i opiekunowie
uczestniczyło we wszystkich realizowanych etapach zadania począwszy od wycieczki,
poprzez warsztaty interaktywne, artystyczne, przedstawienie i wreszcie wystawę.
W sposób bezpieczny i atrakcyjny został zagospodarowany ich czas wolny. Nadmienić
w tym miejscu należy, iż nie chodzi tu tylko o ten czas, w którym odbywały się zajęcia, ale
również czas w ich codziennym życiu, który w ukierunkowany sposób poświęcili na
przygotowanie się do zajęć, np. poprzez uczenie się roli, piosenki, kompletowanie materiałów
dydaktycznych.
Efekty działalności w postaci fotorelacji i nagrania przedstawienia umieszczone będą
na stronach internetowych współpracujących w projekcie instytucji i organizacji oraz na
stronie Urzędu Miasta i Gminy Skaryszew, co pozwoli oglądającym je osobom
zamieszkującym teren LGD Wspólny Trakt niejako automatycznie uwrażliwić się na potrzeby
tej grupy defaworyzowanej oraz poprawi jakość życia osób z niepełnosprawnością poprzez
poznawczy i sprawczy rozwój oraz możliwość prezentacji rezultatów przedsięwzięcia w
postaci przedstawienia i wystawy.
Ponadto na oglądanie efektów końcowych zadania, czyli przedstawienie i wystawę,
bezpośrednio zaproszonych zostało ok. 20 osób pełniących funkcje kierownicze
w jednostkach samorządu lokalnego i innych instytucjach, jak szkoły z terenu miasta i gminy
Skaryszew. Ponadto rozwieszone zostały plakaty zapraszające społeczność lokalną.
Jednocześnie ok. 1000 osób już zapoznało się z relacjami umieszczonymi w sieci.
W efekcie końcowym społeczność lokalna uwrażliwiona została na problemy osób z
różnorakimi niepełno sprawnościami, na nich potrzeby, radości oraz aktywności w których są
wstanie uczestniczyć.

