Obchody Dnia Godności w Biskupcu
Kilkaset osób wzięło udział w dzisiejszej uroczystości obchodów Dnia Godności Osoby z
Niepełnosprawnością Intelektualną, która odbyła się na Placu Wolności w Biskupcu.
– Wiedziałem, że gdy przyjadę do Biskupca, trafię na piękną, kolorową imprezę integracyjną jaką jest Dzień
Godności, który tak naprawdę jest dniem wspólnoty nas wszystkich. Zarówno mieszkańców Biskupca,
członków warsztatów terapii zajęciowych, osób niepełnosprawnych oraz zdrowych. Będąc tu dziś jesteśmy
świetnym przykładem, by pokazać, że nie ma już barier. Tych, które jeszcze kilkanaście lat temu stanowiły,
że osoba niepełnosprawna zostawała w domu i nie integrowała się ze społeczeństwem. Dziękuję za to
przede wszystkim przewodniczącej koła Jadwidze Marzjan – powiedział starosta olsztyński Andrzej Abako.
Na placu w centrum Biskupca oprócz tradycyjnych przemówień odbyły się liczne występy grup
młodzieżowych oraz orkiestry, po których nastąpił tradycyjny wspólny przemarsz wszystkich zebranych do
Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Zawodowego przy ul. Żółkiewskiego. Tu odbyła się dalsza część
imprezy, m.in. występy wychowanków biskupieckiego ośrodka oraz koncert dla wszystkich uczestników
wydarzenia. Nie obyło się bez poczęstunku, były kiełbaski z grilla, bigos, tace pełne ciast oraz kawa i
herbata. Nie zabrakło także występów animatorów.
– Nasze stowarzyszenie jest bardzo prorodzinne, gdyż sami jesteśmy rodzicami, zarówno członkowie
stowarzyszenia, jak i członkowie zarządu. W naszym ośrodku tworzymy system kompleksowego wsparcia
osoby niepełnosprawnej od wczesnego dzieciństwa do końca życia. Mamy jeszcze wiele planów, przede
wszystkim staramy się utworzyć Środowiskowy Dom Samopomocy. W naszym ośrodku znajduje się
zarówno wielu emerytów, jak i sierot, które mając w nas wsparcie mogą dalej żyć w swoich domach –
mówiła przewodnicząca koła Jadwiga Marzjan.
Obchody Dnia Godności były także okazją do uroczystego otwarcia nowo wyremontowanych części
budynku placówki. – Rewitalizacja budynku wykonana została w większości w ramach projektu „Punkt
gastronomiczny prowadzony przez podmiot ekonomii społecznej” dofinansowanego z Regionalnego
Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020 oraz przez Powiat Olsztyński, Gminę Biskupiec i
PFRON. Dzięki temu budynek zyskał nową funkcję. Będą w nim prowadzone działania zmierzające do
wsparcia osób niepełnosprawnych w wejściu na chroniony i otwarty rynek pracy, czyli prywatna
rehabilitacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych. Na stałe wspieramy 70 osób. Prowadzimy
szereg różnorodnych działań m.in. w świeżo wyremontowanych 10 pracowniach, gdzie osoby
niepełnosprawne uczą się konkretnych czynności pracy, np. gotowania, czy obróbki drewna – relacjonował
Piotr Kubarewicz, kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej i koordynator projektu rewitalizacji budynku.
Remont trwał prawie rok i zakończył się w marcu 2019. Rewitalizacja budynku została wsparta finansowo
przez Powiat Olsztyński kwotą prawie 155 tys. zł.
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