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Projekt „Wyjdźmy z domu”

Grudzień to ostatni miesiąc roku kalendarzowego, jednocześnie to miesiąc,
kiedy Kwiatonowickie Stowarzyszenie Homini kończy realizację projektu

„CZAS NA WOLONTARIAT”
Wymieniony projekt Kwiatonowickie Stowarzyszenie Homini realizuje od września
2014 roku do grudnia br. Działanie prowadzone jest dzięki Programowi Obywatele
dla Demokracji finansowanego z Funduszy EOG.

Fundacja „Wyjdź z Domu” od czerwca do grudnia 2015 realizowała projekt pn. „Wyjdźmy z domu” skierowany do mieszkańców domów pomocy społecznej z terenu powiatu gorlickiego. W projekcie tym uczestniczyło ponad 90 mieszkańców tych placówek, którzy mieli możliwość uczestniczyć m.in. w koncercie
w Europejskim Centrum Muzyki w Lusławicach, zajęciach z dogoterapii prowadzonych przez specjalistów z fundacji „Beskidzka Zima”, imprezach integracyjnych oraz warsztatach malarskich.
22 grudnia 2015 r. w Oﬁcynie Dworskiej przy Ośrodku Konferencyjno-Wystawienniczym „Kasztel w Szymbarku”
odbyło się uroczyste otwarcie wystawy pt: „W przestrzeni sztuki”. W wystawie zaprezentowanych zostało 80 prac
malarskich wykonanych przez mieszkańców domów opieki społecznej w Gorlicach i Klimkówce. Są to prace
uczestników warsztatów prowadzonych przez Annę Kuklicz - artterapeutkę oraz Bartłomieja Belniaka - graﬁka
i satyryka.
W ciągu 30 godzin warsztatów instruktorzy pokazali ich uczestnikom wiele sposobów tworzenia dzieł malarskich
za pomocą różnych materiałów i technik, dzięki czemu prace charakteryzuje duża różnorodność i indywidualność
ekspresji. Poprzez sztukę, w jej przestrzeni, twórcy w sposób pozawerbalny spontanicznie wyrazili swoje przeżycia i stany emocjonalne komunikując swoje potrzeby i przedstawiając świat takim, jakim go postrzegają.
Wystawę można było obejrzeć do 28 grudnia 2015 r.
Projekt „Wyjdźmy z domu” był doﬁnansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich FIO oraz
Starostwa Powiatowego w Gorlicach.
Fundacja „Wyjdź z Domu” dziękuje bardzo serdecznie wszystkim, którzy pomogli w przeprowadzeniu projektu, a więc między innymi: zarządowi powiatu gorlickiego, dyrekcji i pracownikom domów pomocy społecznej, którzy zaangażowali się w działania projektu jako wolontariusze, Muzeum Dwory Karwacjanów
i Gładyszów w Gorlicach, wolontariuszom Lokalnego Centrum Wolontariatu w Gorlicach, Fundacji „Beskidzka Zima” oraz instruktorom warsztatów malarskich.

A co udało się w ramach niego dokonać? Ten dość innowacyjny projekt stworzył możliwość do
poszerzenia oferty wolontariatu, objęcia szkół ponadgimnazjalnych. W ZSE w Gorlicach utworzono
„klasę wolontariacką”, która realizuje autorski program wychowawczy oparty na idei wolontariatu. We
wrześniu tego roku ZSZ w Bobowej także wyraził akces na przystąpienie do działań wolontariackich
w terenie, tutaj pomocą objęci zostaną mieszkańcy gminy Bobowa. Wdrożenie programu nie byłoby
możliwe bez współpracy z DPS w Gorlicach, a teraz również z OPS w Bobowej.
Kolejne działanie, w jakim uczestnicy projektu mieli możliwość brać udział, to wizyta studyjna
w Centrum Wolontariatu w Gdańsku. W ramach zorganizowanego wyjazdu młodzież brała udział
w warsztatach i wykładach, które prowadzili trenerzy z Centrum Wolontariatu, na co dzień
współpracujący z gdańskim hospicjum. Młodzież pozyskała wiedzę z zakresu opieki nad osobami
terminalnie chorymi, niepełnosprawnymi oraz zyskała możliwość poznania „samego siebie”, dzięki
prowadzonym zajęciom psychologicznym. Podczas spotkania z wolontariuszami hospicyjnymi
uczniowie mogli poznać ich rodzaj pracy, dokonać wymiany doświadczeń i zaczerpnąć nowych
inspiracji do pracy. W trakcie wyjazdu była okazja do zwiedzenia Domu Pomocy Społecznej w Sopocie.
Czynnie uczestniczyli tam w zajęciach z mieszkańcami, które, jak sami zapowiedzieli, przeniosą na
gorlicki grunt. Cała grupa uznała wyjazd za niezwykle udany i pożyteczny, dzięki możliwości poznania
dobrych praktyk wolontariusze posiedli wiedzę na temat sposobów aktywizacji seniorów, opieki nad
chorymi, ale przed wszystkim na temat wolontariatu – jego różnych form.
Dzięki nieustannym szkoleniom, spotkaniom, wyjazdom nasi wolontariusze mają możliwość
poznawania dobrych praktyk, edukowania się, a co za tym idzie podnoszenia standardu swoich działań.

Powyżej przedstawiono tylko wybrane zdarzenia z życia Lokalnego Centrum Wolontariatu w Gorlicach.
Poza działaniami akcyjnymi podejmujemy także działania edukacyjne w szkołach, już prawie od dwóch
lat prowadzimy bezpłatne poradnictwo obywatelskie – prawne, z którego korzystają mieszkańcy
powiatu. KSH w bieżącym roku wydało dwie publikacje dotyczące ruchu wolontariackiego. Te
wszystkie działania jednak nie byłyby możliwe bez naszych wolontariuszy. To dzięki ich pracy osoby
potrzebujące odnajdują radość i chęć życia.
Całkowity budżet projektu „Czas na wolontariat” to 390 000 zł. Dofinansowanie w ramach
Programu Obywatele dla Demokracji wyniosło 350 000 zł.
Więcej informacji można uzyskać w biurze Kwiatonowickiego Stowarzyszenia Homini,

Kwiatonowice 21, 38-333 Zagórzany, mail: sowkkwiatonowice@o2.pl
Projekt „Wyjdźmy z domu” doﬁnansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

