
Z pasją - Bez ograniczeń :)

Dodany przez Monika Kania
piątek, 10 października 2014 20:45 - Poprawiony piątek, 10 października 2014 20:48

Znamy się od urodzenia. Mieszkałyśmy drzwi w drzwi, wychowywałyśmy się jak siostry.
Wspólne zabawy zawsze krążyły wokół opieki i pomagania. Byłyśmy mamami, pielęgniarkami,
nauczycielkami, opiekunkami, prowadziłyśmy nawet – jako sześciolatki – dom dziecka dla
wojennych sierot. Tak kształtowała się przez lata nasza wrażliwość. Potem różne szkoły, różne
kierunki studiów. Ja - Edukacja i Rewalidacja Osób Upośledzonych Umysłowo, praca w Domu
Pomocy Społecznej, wolontariat, praca na obozach rehabilitacyjnych, liczne praktyki w
ośrodkach specjalnych. Magda - Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza, praktyki w Domu
Małego Dziecka, Domu Pomocy Społecznej, Świetlicach Środowiskowych. Początkowo drogi
zawodowe rozeszły się. Ja – szkoła integracyjna, Magda - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
potem Warsztaty Terapii Zajęciowej. Każda robiła swoje i dzieliła się wrażeniami i pomysłami. 

Jednak gdy w szkole zwalniał się etat, wiedziałam i czułam, że to moment, w którym możemy
wcielać w życie nasze dziecięce marzenia. Pracę Magda dostała. I od kilkunastu lat realizujemy
się zawodowo w jednej z największych szkół integracyjnych w Polsce, w Zespole Szkół nr 19 w
Bydgoszczy, gdzie prowadzimy indywidualną terapię, czyli zajęcia rewalidacyjne dla uczniów o
specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz organizujemy imprezy szkolne o większym i
mniejszym zasięgu. Był już „Przegląd Twórczości Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej”, od
jedenastu lat „Kolorowy Tydzień Integracji”, od 10 lat „Zajęcia teatralne dla uczniów o
specjalnych potrzebach edukacyjnych”, od trzech lat „Tydzień Świadomości o
Niepełnosprawności”. 

Wzajemnie się docieramy, a w kryzysowych momentach ścinamy. Jesteśmy różne – ja
poukładana, odpowiedzialna, racjonalna, czasem upierdliwa, piszę nocami każde pismo i
projekt; Magda – ranny ptaszek, potrafi o 9 rano dzwonić z plaży w Sopocie, myśli z rana, działa
spontanicznie i na gorąco, ma miliony pomysłów, nie ma oporów przed rozmowami przez
telefon, jak dzwoni to na samą „górę”– świetnie organizuje działania sobie ale też innym ;) 

Te wszystkie lata sprawiły, że praca stała się naszą pasją. Osoby z niepełnosprawnością i ich
rodziny stały się integralną częścią naszego życia. Namawiane do założenia organizacji
pozarządowej broniłyśmy się rękami i nogami. Nie do końca rozumiałyśmy rolę stowarzyszeń
czy fundacji, brak wiedzy zderzył się z rzeczywistością przy organizacji dużego eventu na
terenie Bydgoszczy. Zrozumiałyśmy, że organizacji pozarządowej łatwiej pozyskiwać fundusze
niż szkole, która nie posiada osobowości prawnej, ale ciągle nie miałyśmy odwagi. Podjęłam
decyzję za nas dwie pewnego wieczoru – wysłałam nocą sms-a: „zakładamy stowarzyszenie”.
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Wśród naszych bliskich i przyjaciół znalazłyśmy poparcie i wsparcie, oni czują jak my, a że w
grupie siła, od 14 marca 2014 roku pracę w szkole łączymy z działaniami Stowarzyszenia Bez
Ograniczeń!

Naszym nadrzędnym celem jest działanie na rzecz osób niepełnosprawnych w celu pełnej
konsolidacji społecznej. Wiemy, jak ważna jest potrzeba mówienia o niepełnosprawności,
oswajanie społeczeństwa z tematem, który może dotknąć każdego z nas, na każdym etapie
życia. W końcu każdy z naszych uczniów opuści mury szkoły, w której „inność” nie dziwi.
Doświadczenie i wiedza, jaką zdobyłyśmy, ma być fundamentem dla dalszych działań
Stowarzyszenia: chcemy wspierać rozwój edukacji, kultury i nauki; działać na rzecz osób z
niepełnosprawnością; propagować ideę integracji, równości i wolności; konsolidację środowisk;
promować wspomaganie i aktywizację osób z niepełnosprawnością; podnosić poziom wiedzy i
świadomości społecznej z zakresu niepełnosprawności; chcemy działać na rzecz ochrony i
promocji zdrowia; propagować i wdrażać najnowsze sposoby rewalidacji, terapii, rehabilitacji i
profilaktyki zdrowia; optymalizować i modernizować warunki terapii, edukacji i rehabilitacji.

Jesteśmy organizatorem Małego Festiwalu Ty i Ja w ramach Europejskiego Festiwalu
Filmowego Integracja Ty i Ja w Koszalinie, który w Bydgoszczy organizowałyśmy już po raz
drugi. Jesteśmy też autorami wystawy „Jedna chwila” i kampanii „Jedna chwila – nowe życie”.
Mamy wiele pomysłów, ale nie wszystko od razu. Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych, w końcu
„Bez Ograniczeń” zobowiązuje ;) Łączy nas ogromna wrażliwość i empatia i to one wyznaczają
nam wyzwania.

Obecnie wspieramy 13-letniego Krystiana Kasperowskiego w walce z najgorszą postacią
glejaka mózgu. Szukamy pomocy na godne życie, jak i leczenie za granicą. Kolejne wyzwanie –
publikacja. Jednak na razie Krystian jest priorytetem. 

Nasze plany spisujemy – bo tylko wtedy marzenia się spełniają.

Monika Kania
Magdalena Glaza
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