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„Szacunek wobec przeszłości i odpowiedzialność
przed przyszłością nadają życiu właściwy kierunek”

Dietrich Bonhoeffer 

W życiu każdego człowieka, każdej zbiorowości są chwile, wobec 
których nie można przejść obojętnie, momenty wyjątkowe, skłaniające do 
refleksji, wspomnień, przemyśleń. Mamy wówczas okazję do rozpamię-
tywania tego, co było, ale także do rozważań na temat tego, co jest i do 
snucia wizji dotyczących tego, co będzie. Okazje tego typu nie zdarzają 
się co dzień; to wydarzenia niezwykłe, na które czeka się latami i które 
równie długo się wspomina. 

Jedną z chwil, która pozwala nam zatrzymać się, spojrzeć w przeszłość 
i pomarzyć o przyszłości jest jubileusz. 

Jubileusz 10 - lecia Gminno – Miejskiego Centrum Pomocy „Wiara – 
Nadzieja – Miłość” w Odolanowie jest okazją do wspomnień, które choć 
minione zawsze pozostają w pamięci. Trudno być obojętnym wobec miej-
sca w którym zostawiło się część życia. To bardzo ważna chwila dla nas 
wszystkich. To dostateczny czas podjęcia próby bilansu zysków i strat. 
W ciągu 10 lat przeżyliśmy wiele, zwyczajowe małe i duże sukcesy, mniej-
sze i większe porażki. Wszystkie mijające dni przysporzyły nam wiele no-
wych doświadczeń i emocji.

CENTRUM, jako jednostka nowatorska, realizuje kompleksowo szeroko 
rozumianą pomoc ludziom jej potrzebującym. Zmierzająca do budowa-
nia warunków poprawiających jakość życia i wyrównywania dysproporcji 
w obrębie naszego regionu oraz wspierająca działania rządowe i samorzą-
dowe z zakresu pomocy społecznej.

Od wielu już lat placówka ta z powodzeniem wypełnia swoją misję 
świadczenia usług na rzecz osób najbardziej potrzebujących, otaczając 
ich pełną opieką, tworząc klimat zaufania i życzliwości.

Dziesięcioletni okres działalności placówki zweryfikował jej przydat-
ność i potrzebę istnienia w środowisku lokalnym. To, co osiągnęliśmy, wy-
magało ustawicznego doskonalenia, rozwijania oraz dostosowania struktu-
ry placówki do zmieniających się potrzeb społecznych.

Dziesięć lat w oczach historyka i w obliczu historii to niewiele, ale dla 
naszego CENTRUM dziesięć lat, to już cała historia. Jubileusz jest okazją do 
zebrania informacji o powstaniu CENTRUM i jego dorobku. Ten dorobek, to 
praca wielu osób. CENTRUM, to nie tylko mury, to przede wszystkim ludzie, 
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„Wszystkie nasze sprawy niech się dokonują
w nadziei, wierze i miłości” 

św. Paweł

Wiara Nadzieja Miłość

Wiara bez uczynków martwa jest. Należy uwierzyć, aby zrozumieć. 
Wiara w lepsze jutro jest często jedyną wartością, która może uratować 
człowieka, bo wiarą jest miłość niewidzialnego. Człowiek musi wierzyć 
w lepszą przyszłość, w godniejsze życie.

Nadzieja, której symbolem jest kotwica, pozwala spokojnie przeżyć 
burze i zawieruchy. Nadzieja pociesza i wspiera, ma moc budowania. To 
dzięki nadziei człowiek może odnaleźć sens swego życia.

Miłość cierpliwa jest,
łaskawa jest.
Miłość nie zazdrości,
nie szuka poklasku,
nie unosi się pychą;
nie dopuszcza do bezwstydu,
nie szuka swego,
nie unosi się gniewem,
nie pamięta złego; (...)
Wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy,
we wszystkim pokłada nadzieję,
wszystko przetrzyma.
Miłość nigdy nie ustaje ...

(z listu św. Pawła do Koryntian)

którzy je tworzyli i nadal pracują na jego wizerunek. Oddając Państwu ko-
lejne wydanie publikacji prezentującej dokonania CENTRUM, jakie w tym 
okresie udało się nam osiągnąć, pragniemy zaprosić do lektury niniejszego 
opracowania. 

Jesteśmy przekonani, że to, co najlepsze i najpiękniejsze jest jeszcze 
przed nami.

Dyrektor Centrum
Wojciech Słodkiewicz
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Ogród przy odolanowskim Centrum
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Gminno – Miejskie Centrum Pomocy
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Lokalizacja 

Gmina i Miasto Odolanów leży w południowo – zachodniej części wo-
jewództwa wielkopolskiego, w powiecie ostrowskim, u bram Wielkiej Do-
liny Głogowskiej zwanej Kotliną Odolanowską. Siedzibą gminy jest Odo-
lanów ( 5 188 mieszkańców).

CENTRUM jest położone w niewielkiej odległości, zaledwie 2 km od 
centrum miasta, przy ul. Raszkowskiej 36 w zacisznej dzielnicy Odolano-
wa. Teren na którym usytuowany jest budynek, to miejsce otoczone ziele-
nią i urokliwymi alejkami spacerowymi z ławeczkami i ogrodowym oświe-
tleniem. Wokół budynku rozciąga się malowniczo usytuowany ogród 
z oczkiem wodnym z nenufarami. Tworzą go oryginalne kompozycje 
kwiatów, krzewów i drzew. Są tu sektory warzywny, ziołowy, kwiatowy 
na których od wiosny po późną jesień mieszkańcy Odolanowskiego Domu 
Pomocy Społecznej i uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy 
znajdują nie tylko ciszę, ukojenie i relaks, ale miejsce do działkowej pracy 
oraz biesiadowania i zabawy. Piękne otoczenie tworzy atmosferę spokoju 
i zapewnia kontakt z przyrodą. Jest to wspaniałe miejsce o wysokich walo-
rach terapeutycznych do wypoczynku i regeneracji sił dla osób starszych 
i niepełnosprawnych. Cały teren wokół budynku jest otoczony ogrodze-
niem i wyrównany. W związku z tym nie mają problemu ze swobodnym 
dotarciem do celu osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich.

Stoisz na ulicy i myślisz ...
Ale przyznaj, kusi cię, by otworzyć drzwi naszego CENTRUM.
Nie zwlekaj! Zrób to!

Budynek, w którym znajduje się Gminno – Miejskie Centrum Pomocy 
„Wiara – Nadzieja – Miłość” w Odolanowie mieści się na działce o po-
wierzchni 0,77 ha. Całkowita powierzchnia użytkowa budynku wynosi 
1052 m2. Zlokalizowany jest w zabudowie wolnostojącej, posiada trzy 
kondygnacje oraz piwnice przeznaczone również na cele bytowe. Bu-
dynek posiada instalację elektryczną, centralnego ogrzewania, wodno-
kanalizacyjną odgromową. Na zapleczu CENTRUM posiada biologiczną 
oczyszczalnię ścieków na własne potrzeby oraz garaż. W dawnym budyn-
ku gospodarczym po modernizacji zlokalizowano kaplicę dla mieszkańców 
ODPS, której uroczyste poświęcenie odbyło się 21.10.2002 roku.

Obiekt przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Posia-
da windę osobową i towarową. We wszystkich pomieszczeniach szero-
kość drzwi dostosowana została do wózków inwalidzkich, również łazien-
ki dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych.
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W budynku zainstalowany jest system alarmowo – przeciwpożarowy, 
a druga kondygnacja wyposażona jest w system przyzywowo – alarmowy.

Dwie bramy prowadzą na teren CENTRUM, ale wejdźmy tą główną. 
Zanim wejdziemy, zwróćmy uwagę na parking, nie jest bez znaczenia, że 
odwiedzający goście mają gdzie zostawić samochód. Prosimy do środka!

Pierwsze wrażenie – zdecydowanie nie przypomina to dawnego ośrod-
ka zdrowia. Wchodząc do budynku, zatrzymujemy się w recepcji. Patrząc 
na tablicę informacyjną, dokonujemy wyboru, czy będziemy wygodni 
i pojedziemy windą do celu, czy też moglibyśmy się tam udać schodami. 
Winda dojeżdża do II piętra. Jeśli chcą Państwo zobaczyć, co się znajduje 
w budynku zapraszamy na spacer po CENTRUM. 

W piwnicy na tzw. niskim parterze, znajduje się Pokój Interwencji 
Kryzysowej dla trzech osób, szatnia dla personelu, pomieszczenie roz-
dzielni elektrycznej, maszynownia windy, przygotowalnia, dwie łazienki, 
kotłownia gazowa, pokój socjalny dla pracowników obsługi, pracownia 
techniczna oraz pomieszczenia biurowe, które zostały przeznaczone na 
księgowość. Wracając z piwnicy na parter zatrzymujemy się na chwilę, 
aby zobaczyć „królestwo” Środowiskowego Domu Samopomocy. Sam 
hol okazał się na tyle popularnym miejscem dziennego pobytu uczestni-
ków, że nadano mu elegancki wystrój, umeblowano i pełni rolę swoistego 
centrum życia towarzyskiego. Jeśli tutaj jest pusto, to albo jest już późno 
i uczestnicy ŚDS wrócili do swoich domów, albo w pracowniach odby-
wają się zajęcia. Idąc wzdłuż korytarza, zaglądniemy najpierw do pokoi 
terapii zajęciowej – ich wystrój to oczywiście w dużej mierze efekt pracy 
uczestniczących w niej osób. Sale rehabilitacji? Proszę bardzo, są i tutaj. 
Widzimy tu pomieszczenia kinezyterapii i hydroterapii wyposażone w no-
woczesny specjalistyczny sprzęt. 

Dochodzimy do pierwszego piętra i tutaj zatrzymamy się na moment 
– zerkniemy do sekretariatu, gabinetu dyrektora oraz do funkcjonującej tu 
bardzo dobrze wyposażonej w sprzęt, kuchni, a także na dużą, przestronną 
jadalnię z której korzystają mieszkańcy ODPS i uczestnicy ŚDS. Ona nie 
tylko służy jako jadalnia, ale też jest miejscem licznych, wspólnych spo-
tkań oraz odbywających się w CENTRUM szkoleń, warsztatów itp. Na tym 
piętrze znajduje się także aneks kuchenny mieszkańców ODPS. 

Pozostało nam to, co najważniejsze – zaprezentować II piętro „króle-
stwo” mieszkańców Odolanowskiego Domu Pomocy Społecznej. Siedem 
pomieszczeń stanowi pokoje mieszkalne: jeden czteroosobowy, jeden 
trzyosobowy, trzy pokoje dwuosobowe i dwa jednoosobowe. Wszystkie 
pokoje zapewniają intymność. Prawie przy każdym znajduje się łazienka. 
Poza pomieszczeniami mieszkalnymi jest tu jeszcze duża łazienka z wan-
ną i dyżurka. Korytarz został zaadaptowany na pokój dzienny, w którym 
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mieszkańcy mogą przy dużym stole zasiąść do wspólnej kawy, czy też 
pooglądać telewizję.

Zwiedzanie CENTRUM zakończymy na trzecim piętrze. Na końcu 
schodów znajduje się magazyn pościeli, a idąc dalej, trafimy do gabinetu 
lekarskiego, obok którego znajduje się świetlica abstynencka. Kończąc wę-
drówkę, można z okien tego piętra popatrzeć na panoramę Odolanowa, 
a przede wszystkim na piękny ogród otaczający CENTRUM.

Niech wrócą wspomnienia ...
Rozbudowa i modernizacja obiektu 

Gminno – Miejskie Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość” 
w Odolanowie zostało powołane do życia Uchwałą Nr 71/99 Rady Gminy 
i Miasta Odolanów w dniu 31 sierpnia 1999 roku. Decyzja o powołaniu 
określiła jednocześnie najważniejsze zadania, które mają być realizowane 
przez CENTRUM w zakresie udzielania pomocy społecznej na rzecz wie-
lu osób od najmłodszych rozpoczynając, a kończąc na osobach w wieku 
starszym. Od tego momentu prace ruszyły w pełnym zakresie.

Trzeba wspomnieć, że pierwsze prace rozpoczęto już w 1989 roku, 
a obiekt miał być przeznaczony na Oddział Rehabilitacji szpitala ostrow-
skiego dla mieszkańców powiatu ostrowskiego. Jednak zmieniająca się 
rzeczywistość gospodarcza, brak środków finansowych w Resorcie Zdro-
wia zadecydowały o przerwaniu prac na wiele lat.

Zaczęło się to tak naprawdę piętnaście lat temu, kiedy funkcję Prze-
wodniczącego Rady Gminy i Miasta w Odolanowie pełnił Jan Zawieja, 
Burmistrzem Gminy i Miasta Odolanów był Marian Janicki, a zastęp-
cą Burmistrza Józef Wajs. W roku 1995, decyzją ówczesnego Wojewo-
dy Kaliskiego Eugeniusza Małeckiego, budynek byłego Ośrodka Zdrowia 
przeznaczony i modernizowany na Ośrodek Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych przejęty został od Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowie 
Wielkopolskim, który z braku środków finansowych odstąpił od dalszej 
modernizacji obiektu.

Na mocy tej decyzji działka zabudowana, o powierzchni 0,77 ha, zo-
stała własnością Urzędu Gminy i Miasta Odolanów. Przejęty obiekt posia-
dał trzy kondygnacje z wybudowanym szybem windy osobowej o całko-
witej powierzchni użytkowej 1052 m2.

Po uregulowaniu stanu prawnego obiektu, w roku 1998 Urząd Gminy 
i Miasta przystąpił do opracowania dokumentacji technicznej. Ogłoszono 
przetarg na wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych. Należy rów-
nież zauważyć, że budynek wymagał w całości wymiany stolarki okiennej 
i drzwiowej, nowej instalacji elektrycznej i gazowej, wykonania od nowa 
prac tynkarskich, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, wymiany 
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pokrycia dachowego, montażu całej instalacji centralnego ogrzewania, jak 
również wymiany kotłowni z węglowej na gazową. Wybudowano także 
od podstaw przyzagrodową oczyszczalnię ścieków. Zagospodarowanie 
całości terenu wymagało dużych nakładów finansowych i wysiłku 20 osób 
zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych. Pracownicy ci wykonali 
także całkowity remont budynku gospodarczego, który został przeznaczo-
ny na garaż i część gospodarczą. Wszystkie prace, łącznie z tynkowaniem 
wewnętrznym i elewacją zewnętrzną, zostały wykonane w ramach prac 
interwencyjnych. Oni też wykonali całość nowego opłotowania i zagospo-
darowanie terenów zieleni.

Victoria facesso, contra hostis, val de triumpho 
(zwycięstwo odniesione pomimo przeciwności, bardziej cieszy) 

Wielkie otwarcie ...

Utworzenie Gminno – Miejskiego Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja 
– Miłość” w Odolanowie było dla samorządu Gminy i Miasta Odolanów 
działaniem prekursorskim. Zaczynano tworzyć CENTRUM z dużą niepew-
nością, a wiele osób nie wierzyło, że to się może udać. Do utworzenia 
takiej placówki dążył ówczesny burmistrz Marian Janicki. Dodatkowym 
atutem był fakt, że posiadano odpowiedni budynek. Myślano, także o ko-
nieczności stworzenia nowych miejsc pracy. Wreszcie po długich dysku-
sjach zapadła decyzja na „tak” i rozpoczęły się prace modernizacyjne.

Wbrew obawom i na przekór wszelkim przeciwnościom, modernizacja 
budynku została zakończona nie tylko w terminie, ale jej efekt przeszedł 
najśmielsze oczekiwania i w dniu 28 kwietnia 2000 roku nastąpiło uroczy-
ste otwarcie CENTRUM.

Na uroczystość zostali zaproszeni znamienici goście reprezentujący 
władze szczebla centralnego, wojewódzkiego i powiatowego. Nie mogło 
zabraknąć władz samorządowych, z burmistrzem Marianem Janickim na 
czele, głównym animatorem oraz pomysłodawcą powstania CENTRUM. 

Uroczystość zainaugurował Burmistrz, wygłaszając krótkie, chociaż 
treściwe przemówienie. Widać było, że zarówno On, jak i dyrektor CEN-
TRUM, którym został Wojciech Słodkiewicz związany z modernizacją 
obiektu od samego zarania, odczuwali dumę z dobrze wykonanej pracy 
i radość, ze stworzenia czegoś naprawdę wartościowego. Później nastąpiło 
poświęcenie placówki oraz zwiedzanie budynku.

Burmistrz i dyrektor CENTRUM od początku wierzyli w powodzenie 
przedsięwzięcia. Całym sercem zaangażowali się we wszystkie prace orga-
nizacyjne związane z uruchomieniem placówki oraz zatrudnieniem kadry. 
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Rozbudowa i modernizacja obiektu
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Uroczyste otwarcie Placówki
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CENTRUM powstało ze środków finansowych Gminy i Miasta Odola-
nów, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Wo-
jewody Wielkopolskiego. Cieszyć się należy, że zwyciężył człowiek, jego 
potrzeby, jego dobro, a nie zwykła ekonomia i jej rachunek. Bo z punktu 
widzenia rachunku ekonomicznego ta placówka w obecnych czasach nie 
powinna powstać i nie powinna działać, tym bardziej, że główny ciężar 
jego utrzymania jest pokrywany ze środków Gminy i Miasta Odolanów.

Otwarcie CENTRUM, to zrealizowane marzenia, aby tak wspaniały 
obiekt służył tym, którzy oczekują wiary w siebie, aby dawał nadzieję na 
przyszłość oraz miłość najbliższym.

Z perspektywy 10-ciu lat 

CENTRUM jest jednostką nowoczesną nie tylko ze względu na warunki 
bazy i wyposażenia, ale również ze względu na system organizacji. Reali-
zowane są zadania własne oraz zlecone z zakresu pomocy społecznej za-
bezpieczające kompleksową pomoc ludziom niepełnosprawnym, osobom 
starszym, niedołężnym, ludziom borykającym się z problemami życiowy-
mi lub patologicznymi. CENTRUM jest nietypową placówką, bowiem sku-
pia kilka rodzajów pomocy społecznej, od 2000 roku zadania statutowe to:

- Środowiskowy Dom Samopomocy;
- Ośrodek Wsparcia dla osób starszych przekształcony z dniem 

1 stycznia 2002 r. na Odolanowski Dom Pomocy Społecznej;
- Pokój Interwencji Kryzysowej;
- Świetlica Abstynencka; 
- Świetlica Socjoterapeutyczna działająca w strukturach Centrum do 

2004 roku;
- Klub Pracy utworzony w ramach programu rynku pracy realizowany 

był w celu nauki umiejętności poszukiwania zatrudnienia, działał do 
końca 2002 roku;

- Od 29 września 2003 roku działania statutowe zostały poszerzone 
o utworzoną Wypożyczalnię Sprzętu Rehabilitacyjnego, której 
nazwa od 01 stycznia 2008 r. została poszerzona o „i Urządzeń 
Pomocniczych w Odolanowie”.

Z ludźmi, przez ludzi i dla ludzi ...

Wojciech Słodkiewicz – dyrektor Gminno – Miejskiego Centrum Po-
mocy „Wiara – Nadzieja – Miłość” w Odolanowie. Ukończył pedagogikę 
w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i arteterapii na Uniwersytecie im.  
Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Pedagogiczno – Artystyczny 
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w Kaliszu oraz zdobył specjalizację w zakresie organizacji pomocy spo-
łecznej. 

Od 1998 roku był koordynatorem modernizacji budynku byłego Ośrod-
ka Zdrowia na Gminno – Miejskie Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – 
Miłość” w Odolanowie. W okresie od 01 lutego 2000 roku do 31 sierpnia 
2001 roku był pełniącym obowiązki dyrektora. Od 01 września 2001 roku 
pełni funkcję dyrektora CENTRUM. 

Dziesięcioletnia praca na stanowisku dyrektora i osobiste zaangażowa-
nie zaowocowały zorganizowaniem obecnego systemu placówki. 

Zaangażowany zarówno w pracę, jak i w życie placówki podejmował 
działania w kierunku integracji środowisk. Był pomysłodawcą imprez oraz 
akcji, które na stałe wpisały się w kalendarium imprez CENTRUM, jak: 

- „Integracja” – impreza o zasięgu wojewódzkim dla osób niepełno-
sprawnych; 

- Akcja przedświąteczna pod hasłem „Dzieci – dzieciom”; 
- Wigilia dla osób samotnych z terenu Gminy i Miasta Odolanów – od 

czterech lat „Opłatek dla osób samotnych”.
 
Warto wspomnieć, że Wojciech Słodkiewicz był inicjatorem wydawa-

nia informatorów oraz biuletynów dotyczących CENTRUM – wizytówek 
wspólnych dokonań. Był również pomysłodawcą wydania „Zaradnika”, 
publikacji, która ma pomóc nie tylko rozpoznać i zdiagnozować problemy 
życia rodzinnego i społecznego, ale skierować osoby borykające się z nimi 
do odpowiednich jednostek, organizacji, ludzi. Ponadto, z inicjatywy Pana 
Słodkiewicza, wielokrotnie odbyły się szkolenia specjalistyczne dla kadry 
kierowniczej oraz pracowników socjalnych ośrodków pomocy społecznej 
oraz warsztaty arteterapeutyczne. Co roku, dzięki Jego przychylności, wie-
lu studentów czy też słuchaczy dwuletnich szkół policealnych ma możli-
wość odbycia praktyk specjalistycznych.

Od dziesięciu lat jest pracodawcą w stosunku do ponad 30 osób zatrud-
nionych w placówce. Pomysłodawca i inicjator powstania przy CENTRUM 
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Centrum w Odolanowie, 
które działa od 03 kwietnia 2007 roku.

Założyciel oraz Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnospraw-
nych i Rodzin „Nie Jesteś Sam” w Sośniach.
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OdOlanOwski dOm POmOcy sPOłecznej

Gdy człowiek się starzeje, choćby los rzucał nim po całym świecie,
musi mieć gdzieś miejsce, które jest dla niego prawdziwym domem, 

bo nawet wędrowny ptak ma jedno miejsce, do którego zdąża.
Hans Christian Andersen (Rozdział VIII)

Odpowiedzią na potrzeby środowiska w zakresie szeroko rozumianej 
pomocy społecznej adresowanej do osób starych, samotnych, niedołęż-
nych, potrzebujących pomocy było utworzenie w CENTRUM całodobo-
wego Ośrodka Wsparcia do tej grupy wiekowej społeczeństwa. Uchwałą 
Nr XXX/34/2001 Rada Gminy i Miasta w Odolanowie z dnia 10 listopada 
2001 r. przekształciła Ośrodek Wsparcia na Odolanowski Dom Pomocy 
Społecznej o zasięgu ponadlokalnym dla osób starszych, który pod tą na-
zwą rozpoczął swoje funkcjonowanie z dniem 01 stycznia 2002 roku.

Uzyskanie wpisu do rejestru domów pomocy społecznej

Odolanowski Dom Pomocy Społecznej uzyskał wpis do rejestru do-
mów pomocy społecznej województwa wielkopolskiego w dniu 29 paź-
dziernika 2002 roku. W dniu 30 października 2001 r. Urząd Gminy i Mia-
sta Odolanowa złożył wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie 
Odolanowskiego Domu Pomocy Społecznej. Po dokonaniu oceny doku-
mentacji, zatwierdzeniu programu naprawczego oraz przeprowadzeniu 
kontroli, zgodnie z § 14 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecz-
nej z dnia 15 września 2000 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. 
U. z 2000 r. Nr 82, poz. 929) stwierdzono, że Dom nie jest wyposażony 
w system alarmowo-przeciwpożarowy. Jednakże Dom ujął w programie 
naprawczym instalację ww. systemu, w związku z czym wydano zezwole-
nie warunkowe na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Odolanowie 
przeznaczonego dla osób starych z liczbą miejsc rzeczywistych 15. Wpi-
sano Dom Pomocy Społecznej w Odolanowie do Wojewódzkiego Rejestru 
Domów Pomocy Społecznej – pod pozycją 60 (sześćdziesiątą). Zezwole-
nie wydano na czas określony do 31 grudnia 2006 roku. Uzyskanie stałego 
zezwolenia było uzależnione od zrealizowania programu naprawczego.

Założeniem tego programu było uzyskanie przez Dom do roku 2006 
standardu świadczonych usług określonego w stosownych przepisach pra-
wa. Dlatego też priorytetem podejmowanych działań w latach 2002 – 2005 
było realizowanie zadań zaplanowanych. Koncepcja programu naprawcze-
go Odolanowskiego Domu Pomocy Społecznej została w pełni zrealizo-
wana i zakończona w grudniu 2005 roku. Burmistrz Gminy i Miasta Odo-
lanów wystąpił z wnioskiem do Wojewody Wielkopolskiego o wydanie 
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zezwolenia na czas nieokreślony. W dniu 6 października 2006 roku zespół 
inspektorów Oddziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wo-
jewódzkiego w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu, przeprowadził w Domu 
kontrolę problemową, której zakres obejmował sprawdzenie standardu 
świadczonych usług. W wyniku działań kontrolnych stwierdzono, że Dom 
spełnia wymogi standardu określonego w Rozporządzeniu Ministra Polityki 
Społecznej z dnia 19 października 2005 roku w sprawie domów pomo-
cy społecznej – Dz. U. Nr 217, poz.1837. Na skutek spełnienia wszelkich 
wymogów formalnych decyzją z dnia 28 grudnia 2006 roku Wojewoda 
Wielkopolski wydał Gminie i Miastu Odolanów zezwolenie na prowadze-
nie Domu Pomocy Społecznej w Odolanowie dla osób w podeszłym wie-
ku, z liczbą miejsc rzeczywistych 15 na czas nieokreślony. Jednocześnie 
z uwagi na zmiany w ustawie o pomocy społecznej ODPS zmienił swój 
typ, tzn. od chwili rejestracji jest Domem przeznaczonym dla osób w po-
deszłym wieku.

Decyzja Wojewody Wielkopolskiego jest nie tylko kolejnym numerem 
ewidencyjnym, ale przede wszystkim świadectwem jakości pracy w Odo-
lanowskim Domu Pomocy Społecznej. Uzyskanie przez Dom wpisu do 
rejestru na czas nieokreślony jest uwieńczeniem kilkuletniego wysiłku dy-
rektora i pracowników CENTRUM, jaki włożyli w spełnienie przez Dom 
wymogów określonych w przepisach prawa i uzyskaniem standardu.

Zakres usług 

Odolanowski Dom Pomocy Społecznej zapewnia całodobową opiekę 
oraz zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, edukacyjne, społeczne, re-
ligijne na poziomie obowiązującego standardu poprzez: uwzględnianie 
stopnia sprawności psychicznej i fizycznej mieszkańca; zabezpieczenie 
mieszkańcom wolności, intymności, godności i poczucia bezpieczeństwa; 
opracowanie indywidualnego planu wspierania dla mieszkańca Domu 
oraz jego realizacja przez „pracownika pierwszego kontaktu”, w ramach 
zespołu terapeutyczno – opiekuńczego.

Organizując życie mieszkańców oraz świadcząc usługi dla nich, Dom 
uwzględnia następujące zasady: podmiotowego i partnerskiego traktowa-
nia oraz akceptacji.

Warunki mieszkaniowe 

Do dyspozycji mieszkańców oddano II piętro CENTRUM. Pokoje 
mieszkańców są wyposażone i urządzone zgodnie z wymogami stan-
daryzacyjnymi oraz z gustami ich lokatorów, co nadaje im specyficzny  
domowy klimat. Niektóre, w zależności od potrzeb, wyposażone są 
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w specjalistyczne łóżka i przystosowane dla mieszkańców wymagają-
cych opieki i pielęgnacji w przewlekłej chorobie. Atmosferę w pokojach 
tworzą jednak sami mieszkańcy i jak w każdym domu, oprócz chwil mi-
łych i wesołych, zdarzają się momenty trudne. Samo życie ... 

  
Ale przecież Dom tworzą ludzie ...

W Odolanowskim Domu Pomocy Społecznej mieszka 15 osób. Są 
to ludzie starsi – po 60 roku życia. Z różnych przyczyn nie mogli pozo-
stać w domu rodzinnym. Pierwsi mieszkańcy przybyli do Domu 29 maja 
2000 roku. W okresie dziesięciu lat znalazło tu swoją życiową przystań 
ponad 40 osób, w większości kobiet. Dom ma charakter koedukacyjny. 
Wiek mieszkańców zawiera się w granicach od 60 do 97 lat. Średnia wieku 
mieszkańców wynosi około 80 lat. W kwietniu 2008 roku zmarła najstar-
sza mieszkanka, mając 101 lat. 

Mieszkańcy posiadają swój samorząd, który jest reprezentowany przez 
Radę Mieszkańców. Za jego pośrednictwem wypowiadają się w sprawach 
dotyczących organizacji opieki, wyżywienia, zagospodarowania czasu 
wolnego, porządku itp. Osoby zamieszkujące Dom w większości pocho-
dzą z terenu Gminy i Miasta Odolanów. 

 
Opieka 

Opiekę nad mieszkańcami sprawują pracownicy wykwalifikowani 
w opiece nad osobami starszymi. Kwalifikacje osób zatrudnionych na zaj-
mowanych stanowiskach są zgodne z wymogami. Wskaźnik zatrudnienia 
personelu merytorycznego wchodzącego w skład zespołu terapeutyczno 
– opiekuńczego w przeliczeniu na pełne etaty, przypadający na jednego 
mieszkańca Domu wynosi – przy 15 miejscach statutowych 0,4. W skład 
zespołu terapeutyczno – opiekuńczego wchodzą: starsza pielęgniarka, 
starszy opiekun, opiekun w domu pomocy społecznej – 3 osoby, specjali-
sta ds. fizjoterapii i k-o, pracownik socjalny, psycholog. To oni dokładają 
wszelkich starań i wysiłków, aby mieszkańcy godnie, w czynnej aktywno-
ści, spędzali tu jesień życia.

Terapia zajęciowa

W Domu oprócz całodobowej opieki oraz zaspokajania niezbędnych 
potrzeb bytowych, opiekuńczych prowadzona jest praca terapeutyczna, 
której głównym celem jest aktywizacja mieszkańców oraz zwiększenie 
samodzielności i zaradności życiowej, nabywanie nowych umiejętności, 
kontynuowanie dawnych zainteresowań. Aktywność ludzi o srebrnych 
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skroniach przedłuża ich życie, dodaje sił do walki z chorobą, pozwala 
zachować optymizm i wiarę w przyszłość oraz umożliwia prowadzenie 
twórczego, harmonijnego życia. 

Metody i formy pracy dostosowane są do aktualnego stanu zdrowia 
mieszkańca. W ramach terapii prowadzone są zajęcia indywidualne i gru-
powe. Twórczy udział w zajęciach buduje poczucie wartości własnej 
i sensu życia, eliminuje monotonię dnia codziennego, nudę i pustkę.

Zajęcia rehabilitacyjne 

Mieszkańcy korzystają z oferowanych zajęć w salach rehabilitacyj-
nych znajdujących się w budynku CENTRUM. Uczestniczą w zabiegach 
rehabilitacyjnych (kinezyterapia, fizykoterapia, masaże). Prowadzona jest 
także terapia przyłóżkowa i gimnastyka. Dzięki prowadzonym zajęciom 
mieszkańcy mogą rozładować emocje, rozluźnić się, odprężyć. Zakres 
i poziom świadczonych form pomocy jest dostosowany do możliwości 
psychofizycznych mieszkańców. Każdy mieszkaniec ma indywidualny tok 
usprawniania ruchowego opracowany przez rehabilitanta, ze szczegól-
nym uwzględnieniem zaleceń i orzeczeń lekarskich. Ma to na celu przede 
wszystkim prawidłowe stymulowanie rozwoju sprawności psychofizycz-
nej, kształtowanie prawidłowych nawyków ruchowych. 

Zajęcia rekreacyjno – rozrywkowe i kulturalne 

Zajęcia rekreacyjno – rozrywkowe i kulturalne pełnią bardzo ważną 
rolę w usprawnianiu mieszkańców oraz ich integracji społecznej. Przygo-
towana przez pracowników Domu oferta dotycząca rozrywki, rekreacji ma 
na celu przywrócenie mieszkańcom radości życia, rozwijanie aktywności 
i ich indywidualnego wizerunku, zapewnienie relaksu i wypoczynku, a tym 
samym polepszenie samopoczucia psychofizycznego. Program zajęć jest 
dostosowany do możliwości, zainteresowań i oczekiwań mieszkańców. 
Bardzo chętnie i aktywnie uczestniczą w proponowanych zajęciach kul-
turalnych – wspólne czytanie prasy, książek, oglądanie filmów, spotkania 
przy kawie i cieście z okazji imienin, urodzin, tłustego czwartku, ostatków, 
Dnia Kobiet, Dnia Babci i Dziadka. Tradycją jest wspólne przeżywanie 
świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy, uroczystości kościelnych i okolicz-
nościowych.

W okresie wiosenno – jesiennym miejscem szczególnie atrakcyjnym 
jest relaksowanie się w ogrodzie, spacery, udział w miarę możliwości 
w wycieczkach i innych imprezach rekreacyjnych. Bardzo dużym zain-
teresowaniem ze strony mieszkańców cieszą się wyjazdy w ich strony ro-
dzinne oraz wspólne spotkania, imprezy z uczestnikami Środowiskowego 
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Msza św. w ODPS

Jubileusz 100-lecia mieszkanki ODPS
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Spotkania integracyjne
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Zajęcia rekreacyjno – rozrywkowe i kulturalne
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Wspólne wyjazdy mieszkańców
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Odwiedziny w ODPS
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Spotkania z odolanowskimi przedszkolakami
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Domu Samopomocy do których można zaliczyć spotkanie przy kolędzie, 
Dzień Babci i Dziadka, ostatki karnawałowe, biesiadowanie, grillowanie 
itp. 

Mieszkańcy goszczą często u siebie przedszkolaków i uczniów szkół 
podstawowych z terenu Gminy i Miasta Odolanów z okazjonalnymi pro-
gramami artystycznymi. Imprezy poprzez śpiew, zabawę, rozrywkę, czy 
występy gości ożywiają i umilają mieszkańcom pobyt w Domu, wypełniają 
czas wolny, pobudzają do aktywności, sprzyjają ich integracji. 

ŚrOdOwiskOwy dOm samOPOmOcy

„Osoba niepełnosprawna jest jednym z nas
i w pełni uczestniczy w naszym społeczeństwie”

Jan Paweł II

Ty zobacz mnie, bo ja widzę ciebie. Ty pomóż mi, a ja pomogę tobie ...

Środowiskowy Dom Samopomocy w Odolanowie jest bardzo ważną 
placówką w systemie pomocy środowiskowej, spełnia bowiem funkcję 
wspierającą, rehabilitacyjną, wychowawczą, jak i integracyjną. Dom – typ 
AB jest ogniwem oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicz-
nymi i z niepełnosprawnością intelektualną, które mają poważne trudno-
ści w życiu codziennym, wymagają pomocy i opieki niezbędnej do życia 
w środowisku rodzinnym i społecznym oraz w przezwyciężaniu ich trud-
nych sytuacji życiowych. Został zorganizowany w taki sposób, by mógł jak 
najlepiej służyć celom, dla których został zaprojektowany.

Powstanie ŚDS przyczyniło się do wyjścia z domów, dzięki temu mogą 
czynnie uczestniczyć w życiu społeczności lokalnej, a co ważniejsze 
poznać się, zaprzyjaźnić, spędzić wspólnie czas. Działalność Domu jest 
również dużym wsparciem dla rodzin tych osób. Mogą one prawidłowo 
funkcjonować, pracować dzięki temu, że członkowie ich rodzin mają za-
pewnioną opiekę. Dom jest placówką pobytu dziennego o zasięgu ponad-
lokalnym. Podstawowym celem Domu jest przede wszystkim podtrzymy-
wanie i rozwijanie umiejętności uczestników niezbędnych do możliwie 
jak najbardziej samodzielnego życia. 

Środowiskowy Dom Samopomocy wpisuje się w dziesięcioletnią dzia-
łalność CENTRUM. Docelowo posiada 25 miejsc. Na potrzeby Domu 
przystosowano parter. W kolejnych latach działalności następował syste-
matyczny jego rozwój w zakresie rozszerzania świadczonych usług, do-
skonalenia kadry i doposażania placówki w sprzęt i urządzenia rehabili-
tacyjno – terapeutyczne. Jest miejscem nawiązywania więzi społecznych 
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i podejmowania różnego rodzaju aktywności o charakterze terapeutycz-
nym. Każde pomieszczenie Domu jest w pełni wykorzystane.

Uczestnicy 

Uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy w Odolanowie są 
osoby z zaburzeniami psychicznymi i z niepełnosprawnością intelektualną 
z terenu Gminy i Miasta Odolanów, gmin ościennych tj. Sośnie, Sulmierzy-
ce oraz miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

Pierwszymi uczestnikami, którzy przybyli na zajęcia w dniu 04 maja 
2000 roku byli Zbigniew Błaszczyk, Radosław Brzozowski, Karolina Kuboń, 
Henryka Marszałek, Barbara Nowak, Ryszard Ptak, Leszek Ziółkowski.

W okresie od 01 maja 2000 r. do 31 marca 2010 r. z zajęć terapeutycz-
nych korzystało 38 osób.

Terapeuci 

Zajęcia w Domu prowadzi wykwalifikowana kadra pracownicza, która 
stanowi zespół wspierająco – rehabilitacyjny odpowiedzialny za prawidło-
we funkcjonowanie i działanie ośrodka zmierzające do osiągnięcia przez 
uczestników Domu poprawy jakości życia i funkcjonowania.

Zespół opracowuje indywidualne plany postępowania dla uczestników 
terapii oraz dokonuje okresowej oceny realizacji. Każdy uczestnik terapii 
ma przydzielonego spośród pracowników merytorycznych tak zwanego 
opiekuna (asystenta).

Ogółem zatrudnionych w ŚDS jest 11 osób: księgowa – 1/2etatu, te-
rapeuta – 2 etaty, specjalista pracy z rodziną – 2 etaty, pracownik socjal-
ny – 1/2 etatu, specjalista ds. fizjoterapii – 1 etat, kierowca – 1/2 etatu, 
sprzątaczka – 3/4 etatu, psycholog – umowa zlecenie, psychiatra – umowa 
zlecenie.

 
Terapia zajęciowa 

W ŚDS realizowane są różne formy terapii i rehabilitacji, które mają na 
celu przywrócenie jednostce jak najwięcej w miarę możliwości sprawności 
psychofizycznej, kształtowanie samodzielności rozumianej jako zdolności 
do samoobsługi i wykonywania prostych czynności dnia codziennego. 

W procesie postępowania rehabilitacyjnego indywidualizowane są 
cele, metody, treści i formy działań terapeutyczno – korekcyjnych. Najczę-
ściej wykorzystywane metody w pracy rehabilitacyjnej to metody aktyw-
nego nauczania i uczenia się poprzez działanie, odkrywanie i przeżywanie 
sytuacji zadaniowych. Różnorodność treści, form i metod ma stymulować 
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do samodzielnej i twórczej aktywności uczestników przy wykorzystaniu 
ich wszelkich zdolności oraz potencjału możliwości i zainteresowań. 

Pracownie terapeutyczne 

Terapia zajęciowa odbywa się w przygotowanych do tego celu w nastę-
pujących pracowniach terapeutycznych: artystycznej, muzycznej, teatral-
nej, kulturalnej, ogrodniczej, komputerowej, audiowizualnej, technicznej. 
Funkcjonuje również pracownia rehabilitacyjna, a obok ćwiczeń, gier i za-
baw wykonywane są zabiegi lecznicze według wskazań lekarza opiekują-
cego się danym uczestnikiem.

Pracownie terapii zajęciowej są formą rehabilitacji wykorzystującą tera-
peutyczne wartości pracy i twórczości artystycznej. Jednym z celów terapii 
zajęciowej jest nauczenie osoby niepełnosprawnej takich umiejętności, 
które pozwolą jej na akceptację własnego wyglądu i satysfakcję z posiada-
nych umiejętności, nabywanie nowych w celu pełniejszej samorealizacji 
siebie pomimo istniejącej niepełnosprawności.

Uzupełnieniem działań rehabilitacyjno – terapeutycznych są treningi 
w zakresie higieny osobistej mycia, kąpieli, dbania o włosy, paznokcie, 
bieliznę osobistą.

Twórczość i sport, integracja 

Środowiskowy Dom Samopomocy aktywnie włącza się w obchody 
wszystkich najważniejszych świąt obchodzonych w CENTRUM. Uczestni-
cy biorą również udział w wielu wystawach i przeglądach twórczości. Pra-
ce artystyczne przez nich wykonane wzbudzają podziw i zachwyt. Mogą 
pochwalić się licznymi osiągnięciami w imprezach sportowych, zajmując 
czołowe miejsca w wielu dyscyplinach. 

W ramach działalności integracyjnej Dom włączył się w lokalne spotka-
nia i imprezy organizowane na terenie woj. wielkopolskiego. Uczestnicy 
uczestniczą w imprezach organizowanych przez zaprzyjaźnione placówki 
i organizacje pozarządowe, jak również podopieczni tych placówek biorą 
udział w imprezach organizowanych przez Dom. Dzięki temu pomiędzy 
podopiecznymi z różnych placówek nawiązują się przyjaźnie.

Uczestnicy pod opieką instruktorów terapii zajęciowej, terapeutów 
często korzystają z oferty rozrywkowej i rekreacyjnej. Mają możliwość 
gościć na wielu rajdach, spartakiadach, zawodach sportowych, zabawach 
tanecznych, festynach oraz przeglądach artystycznych, na które często 
są zapraszani. Do stałych imprez organizowanych przez inne placówki, 
w których od wielu lat biorą udział na szczególną uwagę zasługują: An-
tyschematy – Ostrzeszów; Turniej Tenisa Stołowego i Turniej Warcabowy 
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– Przygodzice; Przegląd Dorobku Artystycznego Dzieci i Młodzieży Nie-
pełnosprawnej – Nowe Skalmierzyce; Rajd Pieszy po Ziemi Żerkowskiej 
– Raszewy; Ogólnopolska Impreza Sportowo – Integracyjna Osób Niepeł-
nosprawnych „Sport drzemie w każdym z nas” – Przygodzice; Międzyna-
rodowe Halowe Mistrzostwa Kalisza Osób Niepełnosprawnych w Lekkiej 
Atletyce - Kalisz; Obóz Integracyjny – Moja Wola.

Nie tam jest aktor, gdzie jest teatr.
Tam jest teatr, gdzie jest aktor ...

A zaczęło się tak. Przez pierwsze dwa lata – przygotowywano przedsta-
wienia z okazji świąt Bożego Narodzenia, które miały charakter klasycz-
nych jasełek. Następnie sięgnięto do teatru cieni oraz teatru kukiełkowego. 
Od 2006 roku rozpoczęły się eksperymenty teatralne połączone z działa-
niami multimedialnymi. Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy 
pod kierunkiem instruktorów przygotowali świąteczny program artystycz-
ny (jasełka) pt. „Nasze Betlejem”. Był to program muzyczno – teatralny 
poruszający tematykę Bożego Narodzenia połączony z prezentacjami mul-
timedialnymi oraz sekwencjami audio – wideo wyświetlanymi z projekto-
ra. Wszystko utrzymane było w ciepłej, kameralnej atmosferze ogarniętej 
delikatnym półmrokiem, rozświetlanym świeczkami i kolorowym oświe-
tleniem. 

W takim samym charakterze uczestnicy przygotowali w 2007 roku 
„Wigilijną Noc”. Oprócz scen mówionych i odgrywanych przez żywych 
aktorów uczestników Domu pojawiły się tam również sekwencje audio – 
wideo, scenki filmowe, animacje.

Przygotowany w 2008 roku pod kierunkiem instruktorów projekt te-
atralno – muzyczny pt. ”Oczekiwanie”, tematycznie związany ze świę-
tami, łączył w sobie elementy dramy (teatroterapii), szeroko rozumianych 
działań teatralnych, elementy muzyczne, dźwiękowe wzbogacone dodat-
kowo o materiały (sekwencje) wideo wyświetlane w trakcie przedstawienia 
z projektora multimedialnego.

Rok 2009 zaowocował w przygotowanie przedstawienia teatralno – 
multimedialnego pt. „Puste krzesło”. Szkic scenariusza przygotowany zo-
stał przez uczestników w oparciu o ich własne przeżycia, doświadczenia, 
pomysły oraz przemyślenia związane ze świętami. Dla wzbogacenia ca-
łości występu skorzystano z poezji oraz dodatkowych tekstów. Połączono 
w sobie różne elementy działań teatralnych oraz multimedialnych, w tym 
m.in. elementy pantomimy, elementy zabawy z kawałkiem dużego płótna. 
Nagrania filmowe stanowiły ciekawe i oryginalne uzupełnienie całości, 
a zarazem były jego istotnym elementem pozwalającym na przenoszenie 
i obrazowanie istotnych kwestii, problemów, symboli.
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Stworzenie takiego dzieła jest zwykle procesem stosunkowo długo-
trwałym. Około pół roku trwały przygotowania. Odbyło się wiele prób, 
w których brali udział wszyscy uczestnicy, każdy na miarę własnych moż-
liwości, każdy z wielką ochotą i zaangażowaniem. Położono duży nacisk 
na sam proces powstawania spektaklu, na przebytą drogę od momentu 
powstania scenariusza do momentu prezentacji ostatecznego dzieła, od-
najdując w tym istotny czynnik terapeutyczny.

Uczestnicy dysponują potencjałem pozwalającym na stworzenie wielu 
wspaniałych kreacji artystycznych oraz dostarczenie pięknych przeżyć za-
równo dla samych aktorów, jak i widzów.

Spektakle przygotowywane w ramach pracowni teatralnej na coroczne 
spotkania wigilijne z rodzicami i opiekunami uczestników są okazją do za-
prezentowania umiejętności i talentów osób niepełnosprawnych, osiągnięć 
oraz efektów prowadzonych zajęć terapeutycznych. Jest to również swego 
rodzaju całoroczne podsumowanie, ukoronowanie działalności ŚDS.

Uczestnicy swój dorobek teatralny pokazują w różnego rodzaju prze-
glądach. Występują dla społeczności lokalnej, młodzieży ze szkół, a także 
studentów kaliskiego Uniwersytetu. 

Środowiskowy Dom Samopomocy został zaproszony do udziału w Fe-
stiwalu Ogólnopolskim Teatrów Niezależnych odbywającego się w dniach 
od 20 do 23 maja 2010 roku w Ostrowie Wielkopolskim. Zaprezentowali 
spektakl teatralno – multimedialny pt.”Puste Krzesło”.

Zaproszenie na festiwal oraz sama możliwość wystąpienia i zaprezen-
towania się przed szerszą publicznością, jak również zaistnienia w środo-
wisku artystycznym – teatralnym, była wielkim zaszczytem, a także szansą 
na pokazanie ukrytych możliwości oraz wspaniałych umiejętności osób 
niepełnosprawnych, na wydobycie z ich wnętrza tego, co najpiękniejsze, 
a co nierzadko skryte jest gdzieś głęboko, w nich samych.

Uczestnicy Domu od paru lat przygotowują etiudę teatralną, którą pre-
zentują przed uczestnikami placówek biorących udział w corocznej im-
prezie Integracja.

W ramach funkcjonowania pracowni teatralnej w zamyśle jest koncep-
cja założenia Teatru Osób Niepełnosprawnych przy ŚDS. 

Tak piszą o nas 

W drugim numerze z 29 stycznia 2001 r. w Dzwonku Odolanowskim 
ukazała się recenzja ucznia klasy II Liceum Ogólnokształcącego im. Wła-
dysława Jagiełły w Odolanowie.
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A po występie ...
W Środowiskowym Domu Samopomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość” 

odbyło się przedstawienie teatralno – multimedialne o tematyce refleksyj-
no – świątecznej, pt. „Puste krzesło”, na które zostali zaproszeni uczniowie 
klas drugich odolanowskiego liceum. W drodze na inscenizację zapew-
ne niejeden z nas zastanawiał się, co tam zobaczy i jak będzie wyglądać 
wykonanie tego typu formy teatralnej. Efekt – według mnie przeszedł naj-
śmielsze oczekiwanie.

Artyści – podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy pokazali 
nam wynik pracy, jakiego nie powstydziliby się nawet zawodowi aktorzy. 
Za pomocą zwykłej płachty folii pokazali nam śnieżną zamieć, światło 
świecy czy zwinięte prześcieradło, które ucieleśniało Chrystusa, a kawałek 
białej tkaniny w rękach aktorów zamieniał się w śnieżny puch, chmury, 
pieluszki dla Nowonarodzonego czy skrzydła anioła. Pokazane nam obra-
zy alegoryczne zmuszały widzów do refleksji i wzruszeń. Całości dopeł-
niały wiersze recytowane przez uczestników czy filmy kręcone z udziałem 
podopiecznych Domu Samopomocy oraz przepiękna muzyka, m.in. Vival-
diego i innych klasyków, moim zdaniem świetnie dobrana. 

Najbardziej podobało mi się kilka momentów inscenizacji. Pierwsze 
zaskoczenie przeżyłem, gdy nagle nade mną zawisła biała chmura-a to 
artyści przesuwali nade mną biały materiał, który niebawem posłużył za 
spadający śnieg. Ponieważ przesuwali ten zwój materiału od końcowych 
miejsc na widowni, więc nikt tego manewru nie zauważył. Ta scena po-
zwoliła tym bardziej poczuć atmosferę zimy, którą starano się nam poka-
zać. Łzy wzruszenia cisnęły się do oczu, kiedy człowiek, pokazany wcze-
śniej na filmie jako osamotniony wśród tłumu ludzi, stanął z palącą się 
świecą na środku sceny, a do jego ramion przypięto dwa kawałki tkaniny 
w taki sposób, że wyglądał jak prawdziwy anioł. Dużo otuchy wlał w serce 
moment, gdy na osamotnionym krześle stała zapalona świeca, a wokół niej 
zebrali się aktorzy, na których twarzach wymalowana była radość i spokój.

Przedstawienie wywarło na nas ogromne wrażenie. Z tego spektaklu 
wyszliśmy bogatsi duchowo i stwierdzamy jednogłośnie, że jeszcze nigdy 
nie widzieliśmy tak dużego zaangażowania u aktorów, a także takiego 
poziomu przedstawienia [ukłony w stronę pomysłodawców i realizato-
rów]. Chcemy podziękować artystom za wspaniałe widowisko. Uczniom 
oglądającym sztukę można zadać jedno pytanie: Jak wam się wydaje, czy 
to my czy oni są tak naprawdę niepełnosprawni?

Piotr Wojtkowski
 Okno na świat ...

Przez okrągły rok uczestnicy ŚDS-u prowadzą aktywny tryb życia. Dni 
wypełniają im zajęcia, terapia czy sport. Przychodzi jednak czas, kiedy 
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należy złapać chwilę wytchnienia i podładować akumulatory. Mówiąc bez 
ogródek- należy udać się na zasłużone wakacje. 

W ciągu 10 lat istnienia Domu uczestnicy mieli możliwość zwiedzenia 
wielu ciekawych miejsc i zakątków naszego kraju oraz zagranicy. Zorgani-
zowano wiele wycieczek kilkudniowych i jednodniowych, z których chęt-
nie korzystano. Wycieczki dostarczały uczestnikom wiele emocji, wrażeń, 
radości oraz wspomnień. Nie sposób nie wymienić kilku z nich: trzydnio-
wa do Pragi, dwudniowa do Krakowa, trzydniowa do Czech, czterodniowa 
do Gdańska oraz jednodniowe m.in.: do Klubu Jeździeckiego w Hucie, 
na Panoramę Racławicką do Wrocławia, Warszawy – zwiedzanie Sejmu 
i Senatu RP, do Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu, do jednego z naj-
większych kin w Polsce „Kinepolis” w Poznaniu, Zakładu Pracy Chronio-
nej CERTUS GK w Cieszynie.

Od 2005 roku uczestnicy Domu brali udział w obozach rekreacyjno 
– terapeutycznych, które zostały zorganizowane zamiast kilkudniowych 
wycieczek. Obozy dofinansowywane były ze środków Państwowego Fun-
duszu Osób Niepełnosprawnych. Uczestnicy obozowali w Sierakowie, 
Ślesinie, Skorzęcinie, Boszkowie oraz w Głazach.

Taka aktywność pozwala na pełniejsze zintegrowanie samych uczest-
ników, wzmacnia poczucie własnej wartości i pełnej przynależności do 
społeczeństwa.

Spotkania świąteczne 

Śniadanie wielkanocne 

Przedświąteczne spotkania to bardzo sympatyczne momenty dla każ-
dego z nas. To okazja, by wspólnie, bez codziennego pośpiechu zasiąść do 
stołu, a składając życzenia, powiedzieć sobie to, co ważne. Co roku, tuż 
przed świętami uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Odo-
lanowie wraz z instruktorami organizują wspólne śniadanie wielkanocne. 
Po wcześniejszych przygotowaniach, wypiekach, przygotowaniu deko-
racji świątecznych, nakryciu stołu zasiadają do wspólnego, tradycyjnego 
śniadania wielkanocnego. Dzielą się jajkiem i składają sobie życzenia. 
Duchownym opiekunem spotkania jest ksiądz z parafii pw. św. Marcina 
w Odolanowie, który tradycyjnie święci potrawy znajdujące się na stole.

Co roku spotkania przebiegają w miłej i ciepłej atmosferze, wśród roz-
mów, śmiechu i żartów. Śniadanie wielkanocne rozpoczyna przerwę świą-
teczną dla uczestników, którzy rozjeżdżają się do domów, by tam spędzić 
w gronie najbliższej rodziny zbliżające się Święta Wielkanocne.
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Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy
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Udział w imprezach i przeglądach
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Imprezy i spotkania integracyjne
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Wyjazdy integracyjne uczestników ŚDS
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Wycieczki i obozy rekreacyjno – terapeutyczne
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Występy wigilijne uczestników Domu
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Przedstawienia teatralno – multimedialne 
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Spotkania Wielkanocne i Bożonarodzeniowe
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Wigilia

Od początku działalności Środowiskowego Domu Samopomocy or-
ganizowane są spotkania wigilijne dla uczestników, na które przybywają 
również ich rodzice i opiekunowie. Spotkania swoją obecnością zaszczy-
cają miejscowe władze oraz proboszcz parafii pw. św. Marcina. Specjalnie 
na tę okazję uczestnicy pod kierunkiem terapeutów przygotowują występ 
artystyczny o tematyce świątecznej. Występy kończą wspólnymi życzenia-
mi oraz łamaniem się opłatkiem. Po części artystycznej wszyscy udają się 
na wspólny posiłek wigilijny.

Na stole znajdują się tradycyjne potrawy wigilijne przygotowane przez 
pracowników kuchni CENTRUM. Świąteczne dekoracje na stole przygo-
towane są przez uczestników wcześniej w ramach zajęć terapeutycznych. 
Przy tak wspaniałej okazji nie może zabraknąć Gwiazdora, który przyby-
wa, aby obdarować uczestników paczkami świątecznymi. Jest wiele śmie-
chu i radości.

Wigilia kończy się wspólnym śpiewaniem kolęd. Spotkanie wigilijne, 
organizowane przy okazji tak pięknych i radosnych Świąt Bożego Naro-
dzenia, zamyka również rok kalendarzowy pracy Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Odolanowie. Uczestnicy po dwutygodniowej przerwie 
świątecznej przybywają na zajęcia w Nowym Roku, gotowi na kolejne 
wyzwania, wyposażeni w nowe siły do pracy i wspólnej zabawy. 

wyPOżyczalnia sPrzętu 

Od 29 września 2003 roku działania statutowe CENTRUM zostały po-
szerzone o Wypożyczalnię Sprzętu Rehabilitacyjnego. Balkoniki, chodziki, 
pionizator, wózki, krzesła do prysznica, krzesła toaletowe, podwyższenia 
sedesu, windy do wanny, siedzenia wannowe, łóżka pielęgnacyjne z napę-
dem elektrycznym, materace ze zmiennym ciśnieniem powietrza z oprzy-
rządowaniem, stoliki pomocnicze, kule, to dar przekazany przez miesz-
kańca Niemiec Wolfganga Eckerta. Do końca 2007 roku siedziba Wypoży-
czalni mieściła się przy ul. Gimnazjalnej, a od 1 stycznia 2008 roku została 
przeniesiona na ul. F. Sójki.

W okresie od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2009 roku CENTRUM 
realizowało projekt pod nazwą „Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego 
i Urządzeń Pomocniczych w Odolanowie” w ramach programu PFRON 
pod nazwą „Program ograniczania skutków niepełnosprawności”. Głów-
nym celem tego projektu było umożliwienie osobom, które nie mogą w peł-
ni uczestniczyć w życiu społecznym i zawodowym, szybkiego powrotu do 
aktywności społecznej i zawodowej oraz przyspieszenie procesu adapta-
cyjnego. Projekt ten zmierzał do ograniczania skutków niepełnosprawności 
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osób o różnych przyczynach niepełnosprawności. W związku z tym oferta 
Wypożyczalni skierowana była do osób, które ze względu na pogorszenie 
się stanu zdrowia zmuszone są do korzystania ze specjalistycznego sprzętu 
rehabilitacyjnego lub urządzeń pomocniczych, a brakuje im środków finan-
sowych na zakup nowego sprzętu. Sprzęt w ramach projektu wypożyczany 
był bezpłatnie.

W ramach dofinansowania projektu ze środków PFRON zakupiono 
9-osobowy bus i sprzęt rehabilitacyjny oraz urządzenia pomocnicze takie, 
jak: łóżka elektryczne, kule łokciowe, kule pachowe, rowery rehabilita-
cyjne, materace przeciwodleżynowe, materace przeciwodleżynowe Jeż, 
wózki inwalidzkie zwykłe, wózki inwalidzkie specjalistyczne, poduszki 
przeciwodleżynowe, krążki przeciwodleżynowe, drabinki łóżkowe, balko-
niki bez kół itp.

Od 01 stycznia 2010 roku Wypożyczalnia działa odpłatnie. Cennik wy-
pożyczenia sprzętu stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu Wypożyczalni. 
Zasady wypożyczania sprzętu, zasady odpowiedzialności Wypożyczają-
cego sprzęt zawarte są w Regulaminie Wypożyczalni Sprzętu Rehabilita-
cyjnego i Urządzeń Pomocniczych, który jest załącznikiem do Zarządze-
nia Nr 11/2009 Dyrektora Gminno – Miejskiego Centrum Pomocy „Wiara 
– Nadzieja – Miłość” w Odolanowie z dnia 10 grudnia 2009 roku. Re-
gulamin i cennik jest dostępny na stronie internetowej CENTRUM www.
gmcentrum.webpark.pl. Wypożyczalnia czynna jest w każdy poniedziałek 
i czwartek w godzinach od 16,00 do 19,00. 

POkój interwencji kryzysOwej

W CENTRUM wyznaczono Pokój Interwencji Kryzysowej przeznaczo-
ny dla osób, które nagle znalazły się w skrajnej sytuacji bytowej będącej 
następstwem patologii lub wynikiem klęski żywiołowej bądź ekologicznej. 
Pierwszeństwo w umieszczeniu w pokoju mają osoby z terenu Gminy i Mia-
sta Odolanów, a następnie z terenu innych gmin. Podstawą przyjęcia do 
Pokoju Interwencji Kryzysowej jest decyzja administracyjna wydana przez 
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na miej-
sce zamieszkania. Decyzja określa przyczyny skierowania, czas pobytu oraz 
odpłatność. Wydana jest na podstawie wywiadu środowiskowego przepro-
wadzonego w miejscu zamieszkania. Osobom przebywającym w Pokoju za-
pewnia się całodzienne wyżywienie, nocleg wraz z możliwością korzystania 
ze standardowego wyposażenia i zaplecza sanitarno – higienicznego oraz 
poradnictwo specjalistyczne.

Z pobytu w Pokoju Interwencji Kryzysowej w okresie od 2000 roku do 
31 marca 2010 roku skorzystało 20 osób. W 2000 roku – 1 osoba, 2002 – 3 
osoby, 2003 – 4 osoby, 2004 – 3 osoby, 2005 – 1 osoba, 2006 – 1 osoba, 
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2007 – 4 osoby, 2008 – 2 osoby, 2009 – 3 osoby. Z terenu Gminy i Miasta 
Odolanów było 14 osób, pozostałe spoza terenu gminy. Jedna osoba prze-
bywała w Pokoju prawie trzy lata, od 2004 roku do 2006 roku. 

Świetlica abstynencka

Na terenie Gminy i Miasta Odolanów jest szeroko propagowana dzia-
łalność na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych. Powyższą pro-
blematyką zajmuje się Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. CENTRUM włączyło się w realizację programu rozwiązy-
wania problemów alkoholowych i narkomanii. W tym celu utworzona zo-
stała Świetlica Abstynencka. W niej, od lat, odbywa swe spotkania Grupa 
AA „Marcin”. W czwartki realizowane są mityngi terapeutyczne dla Gru-
py. Ponadto, raz w miesiącu, w pierwszą środę dyżury pełnią członkowie 
Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Odola-
nowie, do których można zwrócić się o pomoc w tym zakresie. 

POzyskane ŚrOdki FinansOwe 

CENTRUM od 2000 roku zabiegało o dodatkowe środki finansowe 
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na do-
posażenie, działalność bieżącą, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, zakup 
busa, obozy rekreacyjno – terapeutyczne dla uczestników Środowiskowe-
go Domu Samopomocy oraz na coroczną imprezę Integracja. W okresie od 
2000 roku do 2009 roku pozyskano środki na kwotę 530 540,00 zł.

tradycje centrum 

Spotkanie z Mikołajem 

W dniu 6 grudnia 2008 roku po raz pierwszy zorganizowano integracyjne 
spotkanie mikołajkowe dla dzieci pracowników CENTRUM. W programie 
spotkania znajdują się gry i zabawy zespołowe (integracyjne), zarówno dla 
dzieci, jak i dla ich rodziców, a także wspólne śpiewanie kolęd i piosenek 
(karaoke). Najważniejszym momentem w tym dniu jest dla wszystkich spo-
tkanie z Mikołajem, który na tę okoliczność obdarowuje zaproszone dzieci 
paczkami świątecznymi. Wspólne zabawy z Mikołajem oraz pamiątkowe 
zdjęcie wszystkich uczestników spotkania to chwile dające wiele wrażeń 
i emocji. Na zakończenie uczestnicy spotkania integracyjnego dzielą się 
między sobą wrażeniami, smakując przy tym pyszności przygotowane na 
tę okazję. Co roku jest wiele dobrej zabawy, śmiechu i radości. Spotkania 
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z Mikołajem na pewno zapadają w pamięć wszystkim jego uczestnikom, 
a zwłaszcza dzieciom – pozostawiając wiele ciepłych wspomnień. Z nie-
cierpliwością czekają przyszłego roku i ponownego spotkania z Mikołajem.

 
Akcja przedświąteczna pod hasłem „Dzieci – Dzieciom” 

Od dziesięciu lat w kalendarium CENTRUM zapisana jest akcja przed-
świąteczna pod hasłem ”Dzieci – Dzieciom”. Jednym z głównych celów 
jest chęć uwrażliwienia społeczeństwa na niesienie pomocy innym lu-
dziom, a przede wszystkim potrzebującym wsparcia dzieciom. Akcja skie-
rowana została do mieszkańców Gminy i Miasta Odolanów. Odbywa się 
w okresie przedświątecznym. Biorą w niej udział pracownicy CENTRUM, 
sklepy spożywcze oraz uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych 
z terenu Gminy i Miasta Odolanów, którzy w wyznaczonych trzech dniach 
i godzinach, zaopatrzeni w identyfikatory z logo akcji zbierają słodycze.

Każdy z klientów przy okazji robienia zakupów ma możliwość prze-
kazania cegiełki w postaci zakupionych słodyczy. W ostatnim dniu akcji 
wszystkie dary zwożone są do CENTRUM, gdzie odbywa się pakowanie 
paczek. W przygotowanie włączają się czynnie wolontariuszki – uczen-
nice Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Odolanowie. 
Ze wszystkich zebranych darów przygotowuje się około 300 paczek, które 
przekazane są w okresie przedświątecznym do szkół, a następnie do dzieci 
z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. 

 
Wigilia dla osób samotnych 

Pomysł dyrektora CENTRUM na zorganizowanie wigilii dla osób samot-
nych zrodził się dziesięć lat temu, gdy zbliżały się święta Bożego Narodze-
nia. Polegał na tym, aby osoby, które samotnie spędzają wigilię, mogły za-
siąść przy wspólnym stole. Przez kolejne lata, tradycyjnie samotni z terenu 
Gminy i Miasta Odolanów spotykali się w CENTRUM. Spotkania wigilijne 
uświetniały występy artystyczne. Dla samotnych mieli okazję zaśpiewać: 
Kapela znad Baryczy, odolanowski chór pod dyrekcją Pana Jana Szkudla-
rza, chórek „Magnificat” pod kierunkiem Pani Joanny Mikajewskiej, chórek 
dziecięcy działający przy parafii św. Marcina oraz zespół stworzony na tę 
okoliczność z pracowników Gminno – Miejskiego Centrum Pomocy „Wia-
ra – Nadzieja – Miłość” w Odolanowie, którego występ był nie tylko zasko-
czeniem dla dyrektora CENTRUM, ale dla władz samorządowych i samych 
uczestników wigilii.

Z roku na rok wzrastała popularność tego spotkania, bowiem rekordowa 
liczba osób zasiadających przy stole zastawionym potrawami wigilijnymi 
wyniosła 100, a najmniej 80. Samotni mieli okazję spotkać się z władzami 
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Akcja Przedświąteczna „Dzieci – Dzieciom”
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Spotkania Bożonarodzeniowe w Centrum
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Wigilia dla osób samotnych
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Opłatek dla osób samotnych

Mikołaj w Centrum
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samorządowymi. Po wspólnej modlitwie poprowadzonej przez przed-
stawiciela parafii pw. Św. Marcina, tradycyjnym dzieleniu się opłatkiem 
wszyscy zasiadali do wieczerzy wigilijnej. Spotkania kończyły się wspól-
nym śpiewaniem kolęd. Było wiele rozmów, wspomnień, łez, śmiechu i ra-
dości. Wszyscy miło spędzali czas w ciepłej i rodzinnej atmosferze. 

Opłatek dla osób samotnych 

 Wieczór wigilijny jest niezwykle wzruszającym i uroczystym momen-
tem w życiu chyba każdej rodziny.

„To właśnie tego wieczoru, gdy mróz lśni jak gwiazda na dworze,
przy stołach są miejsca dla obcych, bo nikt być samotnym nie może.

To właśnie tego wieczoru od bardzo wielu wieków
Pod dachem tkliwej kolędy Bóg się rodzi w człowieku”.

Od 2006 roku, aż do dnia dzisiejszego organizowana jest akcja pod 
hasłem „Opłatek dla osób samotnych”. Kontynuacja wieczoru wigilijnego 
w CENTRUM, który przybrał jednak odmienną formę – paczek wigilijnych. 
Co roku 50 osób samotnych, potrzebujących, znajdujących się w trudnej 
sytuacji życiowej z terenu Gminy i Miasta Odolanów otrzymuje specjalnie 
na tę okazję przygotowane paczki z potrawami wigilijnymi. W przygoto-
wanie i dostarczenie paczek włączają się czynnie pracownicy odolanow-
skiego CENTRUM. W wigilię, w godzinach dopołudniowych, paczki do-
wożone są bezpośrednio pod adres zamieszkania tych osób. 

Akcja pod hasłem ”Opłatek dla osób samotnych” może odbywać się 
dzięki wsparciu rzeczowemu i finansowemu sponsorów.

„Integracja” – wielkie święto niepełnosprawnych

„Integracja” – impreza o charakterze integracyjnym na rzecz osób 
niepełnosprawnych. Skierowana jest dla uczestników Środowiskowych 
Domów Samopomocy, Ośrodków Wsparcia, Warsztatów Terapii Zaję-
ciowej z terenu województwa wielkopolskiego. Od 2005 roku uczestni-
czą w imprezie również mieszkańcy Domów Pomocy Społecznej. Każ-
dego roku, począwszy od 2001 roku, niezwykłe spotkanie osób niepeł-
nosprawnych organizowane przez CENTRUM cieszy się bardzo dużym 
zainteresowaniem.

Organizatorów zamiarem było stworzyć w Odolanowie taką impre-
zę, aby przez jeden dzień w roku wszyscy niepełnosprawni byli razem, 
zarówno ci z Środowiskowych Domów Samopomocy i ci z Warsztatów 
Terapii Zajęciowej, czy też z Domów Pomocy Społecznej. Wiele imprez 
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organizuje się oddzielnie dla tych placówek. Postanowiono zorganizować 
coś cyklicznego, co zintegruje te środowiska.

Impreza „Integracja” z roku na rok zyskuje na popularności i tytułowa 
integracja osób niepełnosprawnych ze zdrowymi znajduje potwierdzenie 
w rzeczywistości. Patrząc na radość uczestników zabawy, można utwier-
dzić się w przekonaniu, że warto jest dla tych uśmiechów goszczących na 
twarzach organizować tego typu imprezę.

Głównym celem imprezy jest wspaniała zabawa; dążenie do tego, aby 
uczestnicy imprezy mogli przeżyć zadowolenie, radość, satysfakcję. Istot-
ne było też likwidowanie barier poprzez nawiązywanie pozytywnych kon-
taktów i więzi społecznych.

Coroczna impreza jest okazją do spotkania się, integracji z innymi 
ośrodkami oraz lokalnym społeczeństwem. Daje możliwość podzielenia 
się swoimi doświadczeniami, sukcesami terapeutycznymi, zaistnienia 
w szerszym środowisku społecznym. Nawiązują się nowe znajomości, 
podtrzymywane są stare kontakty. Następuje przełamanie „barier”, z jaki-
mi stykają się zarówno osoby sprawne jak i niepełnosprawne. Zwiększa się 
ich aktywność życiową i zaradność osobistą. 

Całodniowa impreza dla blisko tysiąca osób, co roku organizowana 
pod innym hasłem, przeplatana konkursami, tańcami i wspólną zabawą, 
tradycyjnie kończy się koncertem znanego i lubianego zespołu lub artysty 
np. Lombard, Chrząszcze, Classic, Żuki, Sumptuastic, Zbigniew Wodec-
ki, Farba. Niekoronowaną królową „Integracji” od jej początku jest Halina 
Benedyk, która porywa widownię swą serdecznością, bezpośredniością, 
żywiołowością i urodą.

Na uwagę zasługuje fakt, że na odolanowską „Integrację” przyjeżdżają 
politycy, parlamentarzyści, przedstawiciele administracji rządowej i samo-
rządowej centralnej, wojewódzkiej i powiatowej oraz delegaci organizacji 
i stowarzyszeń osób niepełnosprawnych. 

Pierwsza impreza „Integracja 2001”, odbyła się 22 czerwca 2001 roku 
połączona została z widowiskiem plenerowym pod tytułem „Noc Święto-
jańska”. Współorganizatorem był Odolanowski Dom Kultury. Do udziału 
w „Integracji” zaproszone zostały Warsztaty Terapii Zajęciowej i Środowi-
skowe Domy Samopomocy z terenu woj. wielkopolskiego. Udział w impre-
zie zgłosiło 15 placówek. Uczestnicy trzech spośród goszczących w Odola-
nowie domów – z Pleszewa, Jarocina, Raszew oraz gospodarze prezentowali 
specjalnie przygotowane programy artystyczne przed szeroką publicznością. 
Później na scenę wstąpili profesjonaliści – Kapela znad Baryczy, Kapela Sami 
Swoi, ubóstwiana przez osoby niepełnosprawne Halina Benedyk, Marek Si-
wek oraz Akademicki Zespół Pieśni i Tańca „Jedliniok” z Akademii Rolniczej 
we Wrocławiu. Publiczność, której nie odstraszyły tłoczące się na niebie 
ołowiane chmury i przelotny deszcz, chętnie bawiła się pod sceną.
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O zmroku podopieczni zaproszonych placówek i mieszkańcy Odola-
nowa utworzyli barwny korowód. Uzbrojeni w płonące pochodnie i ba-
jecznie kolorowe świętojańskie wieńce goście i gospodarze poszli nad 
Barycz, gdzie ze specjalnie przygotowanego podestu panny, ale i odważ-
niejsi panowie puszczali wianki. 

Dla placówek biorących udział w imprezie ogłoszony został konkurs 
na świętojański wieniec. Małe dzieła sztuki, które popłynęły z barycznym 
prądem, wcześniej ocenione były przez składające się z odolanowskich 
plastyków jury. Komisja miała spore problemy z wyborem najładniejszego 
wieńca – w końcu ich autorzy, podopieczni ŚDS i WTZ otrzymali równo-
rzędne nagrody i pamiątkowe dyplomy. 

Po powrocie znad rzeki, goście zostali uraczeni pokazem sztucznych 
ogni, a chwilę później rozpoczęła się wielka zabawa taneczna.

W Odolanowie była to po raz pierwszy organizowana tego typu im-
preza obejmująca tak szeroki zasięg środowiska osób niepełnosprawnych. 
Organizatorzy przygotowali „Integrację” mając nadzieję, że ich starania 
o integrację osób niepełnosprawnych w społeczności lokalnej przyniosą 
niewymierny, długofalowy efekt zarówno dla swoich podopiecznych, jak 
i szeroko rozumianego otoczenia. Dla CENTRUM, organizatora imprezy 
o takim zasięgu, był to wielki sprawdzian. Impreza przyniosła zadowolenie 
zarówno organizatorom, jak i jej uczestnikom. 

Dodatkowe atrakcje towarzyszące „Integracji 2001”, to zamek dmu-
chany, przejazd bryczką, kucyki oraz ściana wspinaczkowa.

W dniu 14 czerwca 2002 roku na przystrojonym ponad 2500 baloni-
ków „Wesołym Podwórku” przy Odolanowskim Domu Kultury dominował 
zielony kolor. Hasłem przewodnim „Integracji” było „Zielone lato”, które 
symbolizuje radość z powodu tej pory roku i wakacji. Natomiast kolor zie-
lony to symbol nadziei.

Na odolanowską „Integrację” przyjechali podopieczni z siedemnastu 
placówek z różnych miejscowości m.in. z Ostrowa Wielkopolskiego, Koni-
na, Leszna, Raszew, Dębna, Krotoszyna, Kuźnicy Grabowskiej, Przygodzic 
w oryginalnych letnich strojach, w których przeważał kolor zielony. 

Patronem imprezy był Głos Wielkopolski i Kurier Ostrowski oraz TV 
kablowa PRO-ART., Radio Centrum.

Do wspólnego śpiewania uczestnicy imprezy przygotowali piosenkę 
„Lato” zespołu Formacja Nieżywych Schabuff, która była mottem muzycz-
nym „Integracji” i bardzo często rozbrzmiewała na Wesołym Podwórku.

Kto lubi motyle ... ten nie zostaje w tyle – takie pokrzykiwania można 
było usłyszeć podczas imprezy.

„Konkurs motyli”, to propozycja organizatorów dla podopiecznych 
Środowiskowych Domów Samopomocy i Warsztatów Terapii Zaję-
ciowej. W ubiegłym roku przedstawiciele poszczególnych placówek 
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przygotowywali na konkurs świętojańskie wianki w tym roku, jako że im-
preza odbywała się pod hasłem „Zielone lato”, konkursowe jury oceniało gi-
gantyczne, wielobarwne motyle, które stanowiły wystrój estrady. Na konkurs 
wpłynęły niezwykle pomysłowe owadzie makiety. Uczestnicy przygotowa-
li je w różnorodnych technikach, z rozmaitych materiałów. Ze względu na 
wyjątkową urodę prac, komisja konkursowa, zamiast wyłonić zwycięzców, 
nagrodziła wszystkich uczestników konkursu równorzędną pierwszą nagrodą 
– symbolicznymi pluszowymi słońcami.

Zebranych na Wesołym Podwórku gości bawili, swoimi wokalnymi, ta-
necznymi oraz kabaretowymi występami o tematyce letniej, podopieczni 
ŚDS i WTZ.

Podobnie jak rok temu furorę zrobiła Halina Benedyk. Piosenkarka 
znakomicie rozbawiła swoją publiczność, zapraszając wybrane osoby do 
wspólnego muzykowania. Występ Haliny Benedyk poderwał do tańca nie-
malże wszystkich uczestników imprezy, zarówno tych poruszających się 
o własnych siłach, jak i jeżdżących na wózkach.

Z gorącym przyjęciem spotkał się także występ Marka Siwka. Wiele 
braw zebrał ten niepełnosprawny wokalista. Chory na stwardnienie roz-
siane artysta nie miał najmniejszego problemu z kontaktem ze swoją pu-
blicznością. Marek Siwek, oprócz zespołu „Lombard”, ma wyłączność 
na wykonanie piosenki „Przeżyj to sam”. Wspólny występ z Grzegorzem 
Stróżniakiem, liderem zespołu „Lombard” był jednym z najbardziej wzru-
szających momentów „Integracji”.

Gwiazdą wieczoru był zespół „Lombard”. Koncert zgromadził licznych 
słuchaczy, dla których „Integracja” stała się okazją do posłuchania muzy-
ki. Pomimo wcześniejszych obaw, występ muzyków odbył się w spokoj-
nej i ciepłej atmosferze. Trudno nie odnieść wrażenia, że właśnie podczas 
wspólnej zabawy „Integracja” przestała być tylko hasłem. Wśród rozentu-
zjazmowanej publiczności nie było mowy o podziałach. „Przeżyj to sam” 
śpiewali wszyscy.

Impreza „Integracja 2002” pod hasłem „Zielone lato” trwała do późnego 
wieczora, zakończył ją pokaz sztucznych ogni. Dobra zabawa wszystkich, 
pełne radości twarze, pląsy w takt muzyki (jak się okazało, taniec możliwy 
jest nawet na wózkach inwalidzkich) potwierdzają, że odolanowska „Inte-
gracja” to dobry pomysł na czerwcową, plenerową zabawę. 

Rok 2003, to Europejski Rok Osób Niepełnosprawnych, czyli jak zde-
cydowała Rada Unii Europejskiej zwrócenie uwagi społeczeństw na pro-
blemy niepełnosprawnych i mobilizacja działań w zakresie poprawy ich 
sytuacji.

Impreza „Integracja 2003”, która odbyła się 23 maja na Wesołym Po-
dwórku miała szczególny charakter ze względu na obchody Europejskiego 
Roku Osób Niepełnosprawnych i przypadające w tym roku 600 – lecie 
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miasta Odolanowa. Hasło imprezy brzmiało „Niepełnosprawni w Euro-
pie”. Organizatorzy chcieli w ten sposób nawiązać do Europejskiego Roku 
Osób Niepełnosprawnych.

Imprezę patronatem objęła sekretarz Komitetu Integracji Europejskiej 
Danuta Hűbner, którą reprezentował Jakub Wiśniewski. Gośćmi imprezy 
byli, między innymi: prezes PFRON Roman Leszczyński i marszałek wo-
jewództwa wielkopolskiego Kazimierz Kościelny, władze powiatowe. Nie 
zabrakło oczywiście gospodarzy: Posła na Sejm RP Mariana Janickiego, 
burmistrza Józefa Wajsa oraz przewodniczącego Rady Gminy i Miasta 
Odolanów Jana Prokopa.

Uczestnicy imprezy nie mogli narzekać na brak atrakcji. Na scenie za-
prezentowali się gospodarze i goście. Podczas występów, uczestnicy po-
szczególnych ośrodków prezentowali wybrany przez siebie kraj należący 
do Unii Europejskiej. Na estradzie wokalny, taneczny i teatralny kunszt 
zaprezentowały: Środowiskowy Dom Samopomocy z Ostrowa Wielkopol-
skiego, Raszew, Gostynia, ŚDS i WTZ z Odolanowa, a także WTZ Kuźni-
ca Grabowska. Podniosłym momentem było wspólne odśpiewanie hymnu 
Zjednoczonej Europy.

Jak co roku uczestników imprezy wspaniale bawiła Halina Benedyk. 
Sporo publiczności zgromadził występ zespołu Classic. Dla uczestników 
„Integracji” zaśpiewali też Lech Kis Stawski z Grupą Ostrów oraz Kapela 
znad Baryczy. Koncert zakończył się pokazem sztucznych ogni.

W związku z obchodami Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych 
CENTRUM ogłosiło konkurs plastyczny ph. „Niepełnosprawni – sprawni – 
razem w Europie”. Brali w nim udział uczniowie szkół z całej gminy Odo-
lanów. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 21.03.2003 r., a nagrodzone 
prace zostały opublikowane w okolicznościowym biuletynie.

Podczas „Integracji” odbyła się wystawa prac, uroczyste podsumowa-
nie konkursu i wręczenie nagród. Impreza „Integracja” wpisała się w cykl 
imprez uświetniających jubileusz 600 – lecia Odolanowa. Dla wielu 
uczestników była to okazja do spełnienia artystycznych pasji i nieocenio-
nych chwil radości.

„Lata dwudzieste, lata trzydzieste” ... pod takim hasłem odbyła się 
w dniu 04 czerwca 2004 roku kolejna edycja dorocznej imprezy „Inte-
gracja”. Z roku na rok rośnie zainteresowanie odolanowską imprezą. Nie 
brakowało stałych bywalców zarówno wśród adresatów tej imprezy, jak 
i występujących na scenie. Beztrosko i radośnie – tak najkrócej można 
scharakteryzować „Integrację 2004”. Prezentujący się na scenie uczestnicy 
ŚDS i WTZ śpiewali piosenki z tamtego okresu w charakterystycznych dla 
tych lat strojach.

Wiele radości niepełnosprawnym sprawił występ Haliny Benedyk. Ar-
tystka powiedziała, że jest tu w Odolanowie już po raz czwarty. Chętnie 
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znów przyjechała, bo dla takiej publiczności warto koncertować. Ci słu-
chacze potrafią doskonale się bawić i cieszyć się z tego, że są razem.

W tym roku na scenie pojawił się również zespół „Chrząszcze” z pio-
senkami z dawnych lat, które wyraźnie przypadły do gustu uczestnikom 
imprezy. Jazda na kucyku, konkursy, stoiska handlowe, poczęstunek, 
a przede wszystkim wspaniała atmosfera – to atrakcje imprezy. Wśród 
atrakcji towarzyszących imprezie warto wymienić wystawy: sprzętu reha-
bilitacyjnego, prac konkursowych i prac uczestników ŚDS w Odolanowie.

Lata dwudzieste, lata trzydzieste na papierze. Organizator imprezy skie-
rował konkurs pod hasłem „Wspomnień czar” do uczestników ŚDS i WTZ. 
Wzięło w nim udział 10 placówek: ŚDS Odolanów, Gostyń, Dąbie, WTZ 
Kuchary, Słupia p/Kępnem, Kalisz, Krotoszyn, Odolanów, Jarocin, Doru-
chów. Uczestnicy konkursu wykonywali pamiętniki nawiązujące tema-
tycznie do lat dwudziestych i trzydziestych, czyli głównego hasła „Inte-
gracji 2004”. Prace konkursowe zostały ocenione przez komisję powołaną 
specjalnie na tę okazję przez organizatorów, a złożoną z odolanowskich 
plastyków. Komisja zwróciła szczególną uwagę na trafność ujęcia tematu, 
pomysłowość i oryginalność oraz estetykę wykonania. Jurorom szczegól-
nie spodobały się prace z WTZ Jarocin, WTZ Doruchów, WTZ Krotoszyn, 
WTZ Słupia p/Kępnem, ŚDS Dąbie. Wystawa prac oraz uroczyste podsu-
mowanie konkursu odbyło się podczas piątkowej imprezy „Integracja”. 

W tym roku po raz pierwszy organizatorzy gościli przyjaciół z WTZ Słu-
pia p/Kępnem i, co ciekawe, wyjechali oni z Odolanowa jako ostatni. Co 
najważniejsze, wszyscy uczestnicy zabawy opuszczali Odolanów radośni, 
pełni wrażeń i oczekiwań na kolejną „Integrację”, która miała odbyć się 
już za rok. 

Gośćmi „Integracji 2004” byli m.in. profesor Wiesława Ziółkowska 
i Wicewojewoda Wielkopolski Waldemar Witkowski.

Piąta „Integracja” połączona została z jubileuszem powstania CEN-
TRUM. Na „Jubileuszową Integrację 2005” z całej Wielkopolski zjechało 
się 26 placówek. Oprócz stałych bywalców, w Odolanowie pojawili się 
też nowi goście. O ciekawą oprawę zadbali zespół muzyczno – taneczny 
z Sierakowa, grupa Harry Band, zespół Chrząszcze oraz Halina Benedyk, 
która do tej pory nie opuściła ani jednej „Integracji”. Z okazji 5 – lecia 
otrzymała wyróżnienie. Wzruszona wyróżnieniem artystka zapowiedziała, 
że na przyszłoroczną imprezę przyjedzie ze specjalnie na tę okazję napi-
saną piosenką. Utwór ma stać się swoistym hymnem „Integracji” i osób 
niepełnosprawnych.

Impreza zakończyła się wieczornym widowiskiem plenerowym Nocy 
Świętojańskiej. Barwny korowód wyruszył do Parku Natury, gdzie przy 
sztucznych ogniach puszczano na wodę wianki.
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„Kwiaty Polskie” to hasło przewodnie „Integracji 2006”. W dniu 09 
czerwca na Wesołym Podwórku odbyła się wspólna zabawa uczestników 
z 34 placówek.

Opiekę medialną nad imprezą „Integracja 2006” sprawowali Telewizja 
Polska S.A. Oddział w Poznaniu, TV Kablowa „PRO – ART.” S.C. w Ostro-
wie Wielkopolskim, Radio Centrum w Kaliszu, Nasz Kurier, Kurier Ostrow-
ski, Ziemia Kaliska, Gazeta Ostrowska.

Po uroczystym otwarciu imprezy wystąpili gospodarze, czyli uczestnicy 
ŚDS w Odolanowie z programem: „Oczarowanie” – taniec z materiałem, 
układ muzyczno – inscenizujący; „Co mi dasz” – piosenka; „Samba”- układ 
taneczny z pomponami; „Pięknie żyć” – wspólna piosenka wszystkich 
uczestników ŚDS; „Rzeka marzeń” – piosenka z kwiatami. Po występie go-
spodarzy odbył się konkurs plastyczny ph. „Kwiaty Polskie”, który polegał 
na tym, że większość uczestników imprezy przybyłych z poszczególnych 
placówek wzięła udział przy stworzeniu „najdłuższego dzieła plastyczne-
go” nawiązującego do hasła imprezy. Zadanie konkursowe polegało na 
wspólnym malowaniu farbami w sprayu na specjalnie przygotowanym, 
rozpiętym płótnie. Długość tego dzieła plastycznego wynosiła 100 m. 
Miejscem konkursu był Park 600 – lecia w Odolanowie.

W tym samym czasie dla pozostałych uczestników imprezy na Weso-
łym Podwórku odbywało się: karaoke, wspólne gry i zabawy, strzelanie 
z wiatrówki.

Zgodnie z obietnicą z poprzedniego roku ze strony Haliny Benedyk, 
odbyła się inauguracja piosenki pt. „Piosenka z nadzieją”, napisanej spe-
cjalnie na to spotkanie. Słowa piosenki napisał Tomasz Kordeusz, muzykę 
Aleksander Maliszewski. Piękne słowa o wierze, nadziei, miłości długo 
jeszcze dźwięczały w uszach uczestników imprezy.

Gwiazdą „Integracji 2006” był zespół „Żuki”. Imprezie towarzyszyły 
dodatkowe atrakcje takie, jak: pokaz walk rycerskich w wykonaniu Brac-
twa Rycerskiego z Krotoszyna, pokaz ratownictwa medycznego w wyko-
naniu Zawodowej Straży Pożarnej z Ostrowa Wielkopolskiego, wystawa 
prac wykonanych przez uczestników ŚDS z Odolanowa podczas prowa-
dzonych zajęć terapeutycznych. Znalazły się tam dzieła wykonane w pra-
cowni plastycznej, ogrodniczej, audiowizualnej oraz technicznej. Do wy-
stawy dołączyli swoje prace również mieszkańcy Odolanowskiego Domu 
Pomocy Społecznej.

„Integracja 2006” zakończyła się zabawą przy dźwiękach muzyki oraz 
wspólnym śpiewem i tańcami.

Siódma edycja imprezy „Integracja” odbyła się 15 czerwca 2007 
roku tradycyjnie na Wesołym Podwórku przy Odolanowskim Domu 
Kultury. Wzorem ubiegłych lat celem imprezy odbywającej się w tym 
roku pod hasłem „Nasza Wielka Orkiestra” była integracja środowisk 
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osób niepełnosprawnych z różnych rejonów Wielkopolski oraz pokaza-
nie, że niepełnosprawność nie musi być przeszkodą do wspólnej, wspa-
niałej zabawy. W imprezie wzięło udział 37 placówek.

Wśród gości zaproszonych znaleźli się: starosta, wicestarosta, władze 
miejscowe, radni, kierownicy/dyrektorzy ŚDS, kierownicy WTZ, POW, 
prezesi Stowarzyszeń, Fundacji, dyrektorzy szkół, kierownicy zakładów 
pracy z terenu gminy i miasta, a także przedstawiciele Oddziału Wielko-
polskiego PFRON oraz PCPR w Ostrowie Wielkopolskim.

Impreza przy bardzo dobrej, sprzyjającej pogodzie oraz gorącej at-
mosferze rozpoczęła się występem artystycznym gospodarzy, w progra-
mie których znalazły się następujące elementy: „Spacer z naturą” – etiuda 
(z dużym kawałkiem materiału) przy muzyce relaksacyjnej i odgłosach na-
tury; taniec z chustami; „Stałem się nowy” – kompozycja własna jednego 
z uczestników ŚDS w Odolanowie, utwór na gitarę; „Prócz ciebie nic”, 
„Jeden uśmiech Twój” piosenki w połączeniu z układem tanecznym.

W ramach „Integracji 2007” organizatorzy ogłosili konkurs na najcie-
kawszy i najoryginalniejszy grający instrument muzyczny. W ocenie brana 
była pod uwagę: oryginalność pomysłu, wyglądu i wydawanego dźwię-
ku. Wszystkie instrumenty przywiezione przez uczestników imprezy z po-
szczególnych placówek stworzyły wielką integracyjną orkiestrę, która za-
grała akompaniament do hymnu „Integracji” – „Piosenka z nadzieją”.

Wszyscy uczestnicy imprezy z niecierpliwością oczekiwali występu 
gwiazdy wieczoru Zbigniewa Wodeckiego. Występ tego artysty zgroma-
dził wszystkich uczestników pod sceną, gdzie wspólnie z nim śpiewali 
znane jego przeboje, takie jak m.in.: ”Pszczółka Maja”, „Chałupy ...” itd.

„Teatr Maski”, takie hasło nosiła „Integracja 2008”, która odbyła się 
20 czerwca 2008 roku. Na imprezę przybyli uczestnicy Środowiskowych 
Domów Samopomocy z Nowych Skalmierzyc, Leszna, Śremu, Kosewa, 
Konina, Głębockiego, Miłaczewa, Raszew, Kościana, Ostrowa Wielkopol-
skiego, Kalisza, Gostynia, Liskowa, Ostrzeszowa, Doruchowa, Odolano-
wa. Dojechali do Odolanowa uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej 
z Słupi p/Kępnem, Przygodzic, Ostrowa Wielkopolskiego, Ostrzeszowa, 
Krotoszyna, Kalisza, Kuchar, Doruchowa, Łagiewnik. Swoją obecnością 
imprezę zaszczycili mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej z Psar, Konina, 
Kochłowy.

W związku z tym, że w tym roku impreza miała częściowo charakter 
warsztatowy, organizatorzy ogłosili konkurs na najciekawszą i najoryginal-
niejszą maskę „Moje Marzenia”. Maski miały wymiary minimum 40 cm 
wysokości, wykonane w dowolnej technice. Zostały wykorzystane przy 
tworzeniu wspólnego przedstawienia (etiudy teatralnej). Aktorami biorący-
mi udział w etiudzie byli przedstawiciele poszczególnych placówek bio-
rących udział w „Integracji 2008”. Po występie gospodarzy, którzy mieli 
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w swoim programie etiudę teatralną pod tytułem „Poranek”, tańce zespo-
łowe, występy wokalne, rozpoczęły się przygotowania do etiudy teatralnej 
w wykonaniu przedstawicieli innych ośrodków.

W czasie, gdy odbywały się warsztaty teatralne z wykorzystaniem przy-
gotowanych masek, warsztaty plastyczne oraz warsztaty muzyczne przy 
współudziale przedstawicieli ośrodków biorących udział w imprezie, na 
Wesołym Podwórku trwała dyskoteka z elementami karaoke prowadzona 
przez DJ-a dla pozostałych uczestników imprezy.

Po dwóch godzinach przedstawiono efekt końcowy warsztatów, czyli 
wspólne przedstawienie, które nosiło nazwę „Wielka Integracyjna Etiuda 
Teatralna”.

Halina Benedyk wspólnie z niewidomym uczestnikiem ŚDS w Odola-
nowie wykonała hymn „Integracji” czyli „Piosenkę z nadzieją”. Artystka 
podczas pobytu w Odolanowie wspomniała, że za pierwszym razem nie 
wiedziała dokąd jedzie. Po tylu latach przekonała się jednak, że jest to im-
preza wyjątkowa. Przez te wszystkie lata okazało się, że ma na odolanow-
skiej „Integracji” wielu przyjaciół. Publiczność potrafi się wspaniale bawić, 
warto dla niej koncertować. Swoją wypowiedź zakończyła słowami, że 
ona sama chyba więcej otrzymuje podczas takich występów niż daje.

Bardzo ciepło został przyjęty przez wszystkich uczestników „Integracji” 
koncert zespołu SUMPTUASTIC, który był gwiazdą wieczoru. Po koncercie 
była okazja do wspólnego zdjęcia i zdobycia pamiątkowych autografów.

W trakcie „Integracji 2008” zaplanowane zostały również dodatkowe 
atrakcje, w tym m.in.: malowanie twarzy, przejażdżki kolejką. Odbyła się 
także wystawa prac gospodarzy uczestników ŚDS i mieszkańców ODPS. 

W dniu 26 czerwca 2009 roku zawitały do Odolanowa „Cztery Żywio-
ły”. Pod takim hasłem odbyła się dziewiąta „Integracja” , po raz pierwszy 
w Parku Natury w Odolanowie przy ul. Bartosza. Gospodarze – uczestni-
cy Środowiskowego Domu Samopomocy w Odolanowie, podobnie, jak 
w poprzednich latach, przygotowali i zaprezentowali przybyłym gościom 
krótki występ artystyczny otwierający „Integrację 2009” w programie któ-
rego znalazły się następujące elementy: etiuda teatralna – występ artystycz-
ny, audiowizualny oparty na silnej ekspresji, o specyficznym i głębokim 
wyrazie z udziałem wszystkich uczestników ŚDS w Odolanowie; taniec 
zespołowy – układ taneczny charleston oraz występy wokalne – piosenki 
„Jaskółka”, „Bal wszystkich świętych”, „Autobiografia”.

Jedną z wielu atrakcji imprezy był konkurs na WIATR – powietrze, 
jeden z czterech tytułowych żywiołów (swobodna, luźna, ciekawa i ory-
ginalna interpretacja, medium i technika wykonania dowolna, wiele róż-
nych i ciekawych pomysłów, interpretacji, form wizualnej i audiowizu-
alnej prezentacji wiatru). Przywiezione przez uczestników zaproszonych 
placówek interpretacje zostały wykorzystane przy tworzeniu wspólnej 
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etiudy teatralnej, która poprzedzona była warsztatami artystycznymi. 
Udział w warsztatach sprawił wiele radości uczestnikom imprezy. Tak, 
jak w ubiegłym roku, warsztaty podsumowane zostały stworzoną przez 
integracyjną grupę aktorów etiudą teatralną. Etiuda bardzo ekspresyjna, 
jednocześnie pełna spontaniczności, swobody w interpretacji wywarła 
wielkie wrażenie na wszystkich odbiorcach.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się konkursy i zabawy proponowa-
ne przez prowadzącego oraz karaoke. Z niecierpliwością oczekiwano na 
koncert i spotkanie z Haliną Benedyk. Uczestników „Integracji 2009” do 
wspaniałej wspólnej zabawy porwał również zespół FARBA, któremu uda-
ło się nawiązać bardzo dobry kontakt z niepełnosprawnymi.

Tradycyjnie impreza zakończyła się wspólną zabawą, która trwała do 
godzin wieczornych. Wszyscy bawili się bardzo dobrze, było wiele śmie-
chu i radości, dużo muzyki i wspólne śpiewy. Na zakończenie każda z pla-
cówek biorących udział w imprezie otrzymała dyplom oraz pamiątkową 
statuetkę.

Impreza „Integracja” mogła się co roku odbyć dzięki dofinansowaniu ze 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
oraz pomocy i wsparcia finansowego, czy też rzeczowego ze strony miej-
scowych sponsorów. 
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„Integracja” - Wielkie Święto Niepełnosprawnych
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Pierwsze spotkania „Integracyjne”
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Prezentacje artystyczne uczestników ŚDS
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Uroczystość 5-lecia odolanowskiego Centrum
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Jubileuszowa Integracja 2005
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„Integracyjne” Etiudy Teatralne
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Hymn „Integracji” ...

„PIOSENKA Z NADZIEJĄ” 
(sł. Tomasz Kordeusz muz. Aleksander Maliszewski)

Nie ma takich gór
By nie można tam wejść
Choćby były wśród chmur
Szczytem wieży
Nie ma takich rzek 
Których nie da się przejść
Choćby brzegi rwał nurt
Jeśli wierzysz.

Ref.
Wiara, nadzieja, miłość
Nie jestem inny niż ty
To samo dziś mi się śniło
To samo w sercu się tli.
Wiara, nadzieja, miłość
Nie jesteś na świecie sam
Kiedy się ma przyjaciela
Słodka jest każda łza
Wiara, nadzieja, miłość
Bez siebie nie mogą żyć
Warto się czasem postarać
Warto śnić ...

Bridge:
Żeby uśmiechów było więcej
Niż ziaren piasku wszystkich plaż
I tyle słońca, jak w piosence
Którą ukrytą w sercu masz

Żeby spełniały się marzenia
Żeby się lepszym stawał świat
I nabierały wciąż znaczenia
Te słowa, które każdy zna.
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z kart HistOrii ...

W dniu 17 czerwca 2005 roku setki gości z zaprzyjaźnionych ośrod-
ków zjechały do Odolanowa, by wziąć udział w obchodach 5 – lecia 
CENTRUM. Rocznicowe obchody zainaugurowano już w maju, ale ich 
kulminacją była „Integracja” – wielkie święto niepełnosprawnych, które 
zorganizowano także już po raz piąty.

Bardzo podniosła, a chwilami wręcz wzruszająca była uroczystość 5 
– lecia CENTRUM, odbywająca się w godzinach do południowych w pięk-
nym ogrodzie CENTRUM. Gospodarze dziękowali za dotychczasowe 
wsparcie i mówili o przyszłości ośrodka. Ten ośrodek to ewenement nie 
tylko w skali powiatu. To piękny obiekt służący ludziom starszym, którzy 
inaczej nawet pomarzyć by nie mogli o życiu w takim standardzie oraz 
osobom niepełnosprawnym uczęszczającym od poniedziałku do piątku na 
zajęcia terapeutyczne. O tym wszystkim i wielu innych aspektach trudnej, 
ale jakże potrzebnej pracy ośrodka mówił podczas uroczystości jubile-
uszowej w ogrodzie dyrektor CENTRUM. Nie zapomniał przy tym o tych, 
którzy w ciągu 5 lat istnienia pomagali ośrodkowi. Nie zabrakło więc kwia-
tów, podziękowań, gratulacji i życzeń.

Najbardziej wzruszające były jednak popisy artystyczne niepełno-
sprawnych. Dla tych młodych ludzi już samo zaprezentowanie się na sce-
nie jest wielkim sukcesem. Co dopiero, jeśli wokalne czy taneczne popisy 
stoją na naprawdę wysokim poziomie. Oficjalna atmosfera prysła, gdy na 
scenie pokazywali, co potrafią ci, dla których ten ośrodek powstał. W tych 
okolicznościach szczególnie zabrzmiał refren finałowej piosenki, w której 
śpiewali „my też możemy się śmiać, nie patrzcie na nas tak dziwnie, żyje-
my tutaj wśród was, normalnie umiemy myśleć”. Tym akcentem – piosen-
ką autorską pt. „My też możemy się śmiać” zakończono pierwszą część 
obchodów w tym dniu jubileuszu. Druga część obchodów 5 – lecia CEN-
TRUM, czyli „Jubileuszowa Integracja 2005” odbyła się już tradycyjnie na 
Wesołym Podwórku przy Odolanowskim Domu Kultury. Plenerowa impre-
za trwała od godzin popołudniowych do późnego wieczora.

 
inne akcje

Akcja Honorowego Krwiodawstwa 

„Ty też możesz uratować komuś życie.
Nie przechodź obojętnie – oddaj krew”.

Od paru lat w siedzibie CENTRUM cztery razy w roku odbywa się 
Akcja Honorowego Krwiodawstwa, której organizatorem jest Regionalne 
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Akcja Honorowego Krwiodawstwa

Szkolenia specjalistyczne
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Warsztaty Arteterapeutyczne
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Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu, Oddział w Ostrowie 
Wielkopolskim. Akcja skierowana jest do mieszkańców Gminy i Miasta 
Odolanów, kobiet i mężczyzn w wieku pomiędzy 18 –tym, a 60-tym ro-
kiem życia. Każdy z oddających krew wykonywane ma bezpłatne podsta-
wowe badania krwi, w tym ustalenie grupy krwi, badania przeciwciał Anty 
– HIV i Anty – HCV, badania Hbs oraz VR z możliwością odpisów.

Każdorazowa przy prowadzonej akcji odbywa się spotkanie członków 
Klubu Honorowego Dawcy Krwi z terenu Gminy i Miasta Odolanów.

Badania mammograficzne 
 

„Badaj swoje piersi – to nie moda to mądrość!!!”.

Dwa razy do roku odbywają się bezpłatne badania mammograficzne 
pań w wieku pomiędzy 50 a 69 rokiem życia. Akcją objęte są mieszkanki 
Gminy i Miasta Odolanów. Badania przeprowadzane są w Mammobusie 
stacjonującym przy budynku CENTRUM. Badania organizowane są i pro-
wadzone przez Wielkopolski Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program 
Wczesnego Wykrywania Raka Piersi działający w strukturach Wielko-
polskiego Centrum Onkologii lub przez Centrum Medyczne Św. Jerzego 
w Poznaniu w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania 
Raka Piersi. Badania finansowane są przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 
Bezpłatne badania profilaktyczne przysługują co 2 lata. 

warsztaty arteteraPeutyczne 

Warsztaty arteterapeutyczne zostały zorganizowane w CENTRUM dla 
terapeutów, instruktorów terapii zajęciowej, asystentów osób niepełno-
sprawnych i opiekunów osób niepełnosprawnych domów pomocy spo-
łecznej, środowiskowych domów samopomocy, ośrodków wsparcia oraz 
warsztatów terapii zajęciowej z terenu województwa wielkopolskiego.

Skierowane były do wszystkich osób zajmujących się lub pragnących 
się zajmować działaniami z zakresu arteterapii. Celem warsztatów było 
przede wszystkim wskazanie nowych dróg i możliwości wpływania na 
poprawę funkcjonowania jednostki w grupie społecznej oraz zdolności 
nawiązywania kontaktów, a także aktywizacja i rozwój zainteresowań po-
przez podejmowanie działań o charakterze twórczym. Innym celem było 
wskazanie nowych sposobów pracy terapeutycznej z osobami niepełno-
sprawnymi poprzez wykorzystanie różnych form tanecznych, ruchowych, 
teatralnych, muzycznych oraz plastycznych jako narzędzia pracy z osoba-
mi niepełnosprawnymi.
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Warsztaty adresowane do osób pracujących z niepełnosprawnymi po-
zwalają na rozszerzenie praktycznej znajomości metod stosowanych w te-
rapii. Wzbogacają warsztat pracy. Otwierają na odmienne sposoby widze-
nia świata, tolerancję oraz akceptację.

Dwa razy odbyły się warsztaty prowadzone przez arteterapeutkę Lud-
miłę Gałkiewicz i muzykoterapeutkę Dorotę Łotynię ze Stowarzyszenia Te-
rapeutów i Arteterapeutów LINIE w Łodzi. Program warsztatów obejmował 
tematykę związaną z integracją – ćwiczenia; interakcję – ćwiczenia; in-
troakcję – ćwiczenia oraz warsztat interdyscyplinarny (muzyka, plastyka). 
W pierwszym spotkaniu udział wzięły 32 osoby, a w drugim 25 osób.

Trzecie warsztaty arteterapeutyczne odbyły się na temat „Proces arty-
styczny – proces grupowy w arteterapii czyli specyfika pracy z grupami 
dysfunkcyjnymi”. Prowadzący warsztaty, to wykładowcy Wydziału Peda-
gogiczno – Artystycznego UAM w Kaliszu dr Anita Stefańska i dr Marta 
Holeksa. Z warsztatów skorzystało 45 osób.

Teatr podążający za osobą i teatr przedmiotu, to tematy kolejnych 
warsztatów. Do ich przeprowadzenia zostały zaproszone dr Anita Stefań-
ska – wykładowca Wydziału Pedagogiczno – Artystycznego UAM w Kali-
szu i mgr Katarzyna Strojna – Bigora – aktorka Teatru im. W. Bogusławskie-
go w Kaliszu. 

szkOlenia sPecjalistyczne 

W okresie od 2001 roku do 2009 roku odbyło się 10 szkoleń adresowa-
nych do kadry kierującej instytucjami pomocy społecznej oraz pracowni-
ków socjalnych.

Wykładowcą pierwszego szkolenia był mgr Stanisław Wałkiewicz – 
dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Pakówce, specjalista I i II stopnia 
z organizacji pomocy społecznej, wykładowca w Policealnej Szkole Pra-
cowników Służb Społecznych w Poznaniu i we Wrocławiu oraz na Pody-
plomowym Studium Pracy Socjalnej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zagadnienia dotyczące m.in. ustawy o pomocy społecznej, ustawy 
o świadczeniach rodzinnych, ustawy o ochronie informacji niejawnych 
w ośrodkach pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego i świadczeń 
rodzinnych, to tylko niektóre z wielu spraw omawianych na szkoleniach 
przez Wojciecha Garczyńskiego – radcę prawnego, w latach 1999 – 2006 
kierownika Oddziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wo-
jewódzkiego w Poznaniu Delegatura w Kaliszu, prowadzącego bieżącą 
obsługę prawną jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (ops, dps, 
pcpr) oraz urzędów gmin. 

Z wyżej wymienionych szkoleń skorzystało 306 osób.
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Odbyło się jedno szkolenie, którego adresatami byli członkowie Komi-
sji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pedagodzy szkół pod-
stawowych i gimnazjum zajmujących się tematyką świetlic socjoterapeu-
tycznych. Wykładowcą szkolenia była mgr Kamila Maciejewska pedagog, 
socjoterapeuta. Udział w nim wzięło 18 osób. 

staże 

W okresie od 2000 roku do 2009 roku, w ramach umowy z Powia-
towym Urzędem Pracy 63 – 400 Ostrów Wielkopolski ul. Wolności 29 
a, w Gminno – Miejskim Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość” 
w Odolanowie odbywały staż - 4 osoby bezrobotne.

Prace interwencyjne 

W okresie od 2000 roku do 2009 roku, w ramach umowy z Powia-
towym Urzędem Pracy 63 – 400 Ostrów Wielkopolski ul. Wolności 29 
a, w Gminno – Miejskim Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość” 
w Odolanowie zatrudniona była 1 osoba w ramach pracach interwencyj-
nych.

szkOlenie zawOdOwe 

W ramach umowy zawartej pomiędzy Stowarzyszeniem EuroSupport 
15 – 174 Białystok ul. Grota- Roweckiego 37 a Gminno – Miejskim Cen-
trum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość” w Odolanowie 1 osoba bezro-
botna odbyła szkolenie zawodowe.

Praktyki zawOdOwe 

W CENTRUM odbywają się praktyki zawodowe studentów różnych 
uczelni i słuchaczy studium. Celem praktyk jest zapoznanie się ze struk-
turą organizacyjną placówki oraz zgromadzenie niezbędnych informacji 
dotyczących specyfiki pracy zawodowej w tego rodzaju ośrodku. Młodzi 
ludzie mogą skonfrontować swoje wyobrażenia o miejscu pracy z rzeczy-
wistością.

Po odbyciu praktyki wyposażeni są w umiejętności umożliwiające świa-
domy i przemyślany wybór swojego zawodu, a także zdobywają wiedzę 
o tym, jakich kompetencji i wiadomości oczekuje się od kandydatów na 
konkretnych stanowiskach pracy. W przyszłości pozwoli im to na bardziej 
zdecydowane wejścia na wymagający rynek pracy. 
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Pracownicy CENTRUM dzielą się doświadczeniem, udzielają pomocy 
młodym ludziom w dokonywanych przez nich wyborach edukacyjnych 
i zawodowych.

Praktyki odbywają się na podstawie skierowania ze szkoły czy uczelni 
i stosownego porozumienia zawartego z CENTRUM.

Fizjoterapeuta, pracownik socjalny, pedagog, pielęgniarka, opiekun 
w domu pomocy społecznej, asystent osoby niepełnosprawnej, to niektóre 
zawody, które zdobywają młodzi ludzie poprzez praktyczną naukę. Niżej 
wymienione są szkoły i uczelnie z którymi było zawarte porozumienie.:

1/ Państwowa Szkoła Zawodowa w Lesznie – 4 osoby;
2/ Szkoła Pracowników Służb Społecznych w Poznaniu – 1 osoba;
3/ Zespół Szkół Usługowych w Ostrowie Wielkopolskim – 9 osób;
4/ Zakład Pracy Socjalnej Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie 

– 1 osoba;
5/ Medyczne Studium Zawodowe w Ostrowie Wielkopolskim – 12 osób;
6/ Policealna Szkoła Pracowników Służb Społecznych w Krotoszynie –  

1 osoba;
7/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Instytut Położnictwa 

i Pielęgniarstwa w Kaliszu – 5 osób;
8/ Uniwersytet Opolski w Opolu – 1 osoba;
9/ Wielkopolska Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna 

Wydział Administracji w Jarocinie – 1 osoba;
10/ Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu – 1 osoba;
11/ Uniwersytet im. A. Mickiewicza Wydział Studiów Edukacyjnych 

w Poznaniu – 2 osoby;
12/ Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu 

– 2 osoby.
 
Od 2006 roku trwa współpraca z Uniwersytetem im. A. Mickiewicza 

Wydział Pedagogiczno – Artystyczny w Kaliszu. Skierowanie na praktykę 
arteterapeutyczną w ciągu ostatnich lat otrzymało 35 osób. Celem praktyki 
jest doskonalenie umiejętności prowadzenia terapii przez sztukę.

GOŚcili u nas

1. Marek Borowski – Marszałek Sejmu RP
2. Tomasz Nałęcz – Wicemarszałek Sejmu RP
3. Marek Pol – Wicepremier Rządu
4. Krystyna Wyrwicka – Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji  

Społecznej
5. ks. Stanisław Napierała – Biskup Kaliski
6. Krystyna Łybacka – Minister Edukacji Narodowej i Sportu
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7. ks. Teofil Wilski – Biskup Pomocniczy Diecezji Kaliskiej
8. Włodzimierz Jędrzejak – Starosta Ostrowski 

wizyty deleGacji zaGranicznycH

Odolanów od wielu lat współpracuje z miastami partnerskimi. Władze 
Odolanowa współpracują m.in. z: Heringen Vera, Heringen Helme (Niem-
cy), Saulkrasti (Łotwa), La Meziere (Francja) i Nieśwież (Białoruś). Współ-
praca odbywa się na wielu płaszczyznach. CENTRUM wielokrotnie gości-
ło u siebie delegacje z miast partnerskich. Ponadto, CENTRUM odwiedziły 
delegacje z Holandii i Włoch. 

PrOmOcja

CENTRUM szeroko promowane jest w mediach oraz na stronach in-
ternetowych www.odolanow.pl i www.gmcentrum.webpark.pl. Oficjalna 
strona internetowa CENTRUM funkcjonuje od stycznia 2004 roku. W dwu-
tygodniku samorządowym „Dzwonek Odolanowski” ukazują się informa-
cje o wszystkich istotnych dla ośrodka wydarzeniach. Od wielu lat po-
dejmowana jest współpraca z Gazetą Ostrowską, Kurierem Ostrowskim, 
Radio Centrum, Telewizją Kablową „PRO-ART.”, Radio Odolanów.

Promocja odbywa się, także poprzez wydawanie informatorów, folde-
rów i publikacji. Z okazji 5 – lecia wydano 2 rodzaje widokówek prezen-
tujących zdjęcia z działalności placówki.

Każdego roku ukazują się kalendarze w nowej szacie graficznej, ilustru-
jące najciekawsze wydarzenia w CENTRUM.

Dodać tu należy, że oprócz wymienionych wyżej form promocji, co-
rocznie dla uczestników imprezy „Integracja” zakupione są znaczki z logo 
imprezy. Inne gadżety promocyjne i reklamowe to długopisy, breloczki, 
czapki.

stOwarzyszenie

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Centrum w Odolanowie 
działa przy Gminno – Miejskim Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Mi-
łość” w Odolanowie. Prowadzi działalność na podstawie wpisu do Krajo-
wego Rejestru Sądowego nr 0000277716 od 3 kwietnia 2007 roku. Sto-
warzyszenie nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego. Zostało 
założone przez pracowników CENTRUM.

Głównym celem statutowym jest wspieranie działalności CENTRUM 
w tym działalności ŚDS i ODPS.
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Stowarzyszenie przez dwa lata realizowało projekt „Ich świat – na-
szym światem” polegającym na cyklu spotkań integracyjnych. Fundusze 
na ten cel zostały pozyskane ze Stowarzyszenia Fundusz Grantowy Do-
brego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego. Projekt był rozszerze-
niem oferty zajęć terapeutycznych, rehabilitacyjnych i integracyjnych dla 
osób niepełnosprawnych intelektualnie na bazie Środowiskowego Domu 
Samopomocy.

Członkowie Stowarzyszenia biorą czynny udział w realizowanych za-
daniach przez CENTRUM. 

„Czujemy, że nasza działalność to tylko kropla w morzu,
ale bez niej ocean byłby uboższy”

Matka Teresa
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My też możemy się śmiać

Chciałbym choć pięć minut co dnia
Móc pobiegać, jak wszyscy
Wyjść na spacer, wziąć psa
W piłkę pograć na boisku

Niemożliwe, ja wiem
Teraz się nie smucę
Wierzę tylko że pan
Siłę dłoniom mym da.

Ref.
My też możemy się śmiać
Nie patrzcie na nas tak dziwnie
Żyjemy tutaj wśród was
Normalnie umiemy myśleć.

W sumie nie jest tak źle
Radzę sobie z tym dobrze
To jest po prostu pech
Czasami bywa okropnie

Fajnie, że jesteś ty
Że pomagasz mi zawsze
Że przyszedłeś dziś
Z tobą trochę mi łatwiej.

(Piosenka autorska wykonywana na finał uroczystości z okazji 
5-lecia CENTRUM przez uczestników ŚDS i mieszkańców ODPS)
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Kalendarze i plakaty reklamowe
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Logotypy i znaczki imprez integracyjnych
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