Marsz Godności i otwarcie Środowiskowego
Domu Samopomocy w Biskupcu
Był Marsz Godności, otwarcie Środowiskowego Domu Samopomocy i piknik integracyjny. Tak w
środę 30. urodziny obchodzili członkowie Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z
Niepełnosprawnością Intelektualną, Koło w Biskupcu wraz z przyjaciółmi i zaproszonymi
gośćmi. Wśród nich był Stanisław Szwed, wiceminister rodziny i polityki społecznej oraz
Andrzej Abako, starosta olsztyński.
Najpierw na Placu Wolności w Biskupcu podsumowano historię świętującego stowarzyszenia. Wszyscy
obecni mieli szansę wysłuchać wystąpień dotyczących godności osób z niepełnosprawnością, ich dorosłości
i samostanowienia.
- To rok szczególny dla naszego stowarzyszenia. W lutym minęło 30 lat naszej działalności. Przez ten czas
udało nam się zrobić bardzo dużo, żeby osoby z niepełnosprawnością i ich rodziny nie zostały postawione
same sobie. Brakowało nam jednak placówki, która służyłaby osobom z głębszą niepełnosprawnością.
Myślimy też o mieszkalnictwie i w otwieranym dziś Środowiskowym Domu Samopomocy mamy
przygotowane podwaliny pod to, by w przyszłości utworzyć mieszkania z aneksem kuchennym i łazienką
&#8211; mówiła Jadwiga Marzjan, przewodnicząca PSONI, Koła w Biskupcu.
Z gratulacjami zwrócił się do niej Stanisław Szwed, wiceminister rodziny. &#8211; Dziś mamy okazję
podsumować nasze doświadczenie w działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Cieszę się, że jako
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej mogliśmy dołożyć swoją cegiełkę do budowy Środowiskowego
Domu Samopomocy, i że przejdziemy w Marszu Godności z tymi, którzy potrzebują naszego wsparcia. To
dowód solidarności z nimi &#8211; mówił sekretarz stanu.
Andrzej Abako jako gospodarz nowo wybudowanego ŚDS-u podziękował wszystkim, którzy przyczynili się
do jego utworzenia. &#8211; Do budowy tego obiektu podchodziliśmy 7 lat. Nie udałoby się, gdyby nie
zrozumienie i wsparcie innych ludzi. Środowiskowy Dom Samopomocy to kolejny klocek w układance
pomocy w Biskupcu, mieście, które może być wzorem dla innych, jak wspierać osoby z
niepełnosprawnością.
Wzruszającym gestem była deklaracja Kamila Kozłowskiego, burmistrza Biskupca, o gotowości do dalszej
współpracy z PSONI. Włodarz miasta wręczył także przewodniczącej Koła Jadwidze Marzjan statuetkę i
dyplom z okazji nadania jej tytułu Honorowego Obywatela Miasta Biskupiec.
Następnie wszyscy w barwnym, głośnym i radosnym Marszu Godności przeszli ulicami miasta do Centrum
Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Zawodowego. To inwestycja w powiecie olsztyńskim wspierająca osoby
niepełnosprawne. Wyposażona jest w najnowocześniejszy sprzęt medyczny i rehabilitacyjny, jednak
potrzeby są tak duże, że w 2020 r. postanowiono placówkę rozbudować. Centrum zostało powiększone o
dodatkową przestrzeń do rehabilitacji dzieci i młodzieży oraz nowe miejsce – Powiatowy Środowiskowy
Dom Samopomocy dla osób z niepełnosprawnością sprzężoną i autyzmem, i właśnie podczas uroczystości
goście mieli okazję zobaczyć finał tej inwestycji. Tu do dyspozycji podopiecznych są nowe sale
terapeutyczne, pracownie, jadalnia, pokój wyciszeń. Stworzony został też symulator mieszkaniowy, który
ma umożliwić niepełnosprawnym przygotowanie do samodzielnego życia.
Koszt inwestycji Powiatu Olsztyńskiego to blisko 5,5 mln złotych.
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