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Dziś jest: środa, 1 czerwca 2011r. Imieniny obchodzą: Gracja, Jakub i Konrad
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Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych
Przetargi
Organizacje Pozarządowe
Tegorocznym obchodom Dni Godności Osób Niepełnosprawnych
przyświecało hasło „Jak ludzie wśród ludzi”, przypominające nam
wszystkim, że osobom niepełnosprawnym należy się szacunek i mają te
sama prawa co pozostali obywatele. To niezwykłe święto zostało
ustanowione w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów
Zjednoczonych i przypada na dzień 5 maja. Wołomińskie uroczystości,
zorganizowane już po raz trzeci, odbyły się 25 maja w parku miejskim przy
ul. Moniuszki.
Zebranych w parku mieszkańców powitały panie: Dorota Agnieszka Bilska - Wiceprzewodnicząca Koła
Wołomin PSOUU i Aneta Przybysz - Dyrektor Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego
PSOUU. Pani dyrektor skierowała serdeczne podziękowania za wsparcie i okazaną pomoc do dyrektora
i pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie, władz samorządowych, pracowników
Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Wołominie oraz wielu innych instytucji i
organizacji. Następnie głos zabrali przedstawiciele władz samorządowych starosta Piotr Uściński i
zastępca burmistrza Wołomina Grzegorz Mickiewicz, który wyraził zadowolenie, iż obchody Dnia
Godności Osób Niepełnosprawnych na stałe wpisały się w kalendarz wołomińskich uroczystości. Ważne
jest też, abyśmy zrozumieli, iż człowiek niepełnosprawny nie tylko ma prawo, ale wręcz powinien
uczestniczyć w życiu swojej społeczności. W tym celu należy działać na rzecz zwiększenia integracji
społecznej, usuwania przeszkód i barier fizycznych – podkreślał burmistrz. Na zakończenie oficjalnej
części uroczystości wypuszczono balony w kolorze białym i zielonym.
Wychowankowie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego zaprezentowali piękny i
bogaty program artystyczny, wywołując gorący aplauz zgromadzonej publiczności. Dużo emocji wzbudził
pokaz mody młodzieżowej na sezon wiosna-lato, a modelom-amatorom przysporzył dużo radości. Miłym
akcentem był także występ dzieci z Przedszkola nr 9 im. Jasia i Małgosi, Szkoły Podstawowej nr 3 i 4 i z
Zespołu Szkół Specjalnych. Swoje umiejętności zaprezentowali również przedstawiciele Fundacji
„ARKA” oraz osoby niepełnosprawne ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołominie. W
międzyczasie na terenie parku w aurze pięknej słonecznej pogody można było podziwiać prace
plastyczne osób niepełnosprawnych czy skorzystać z oferty punktu gastronomicznego. Organizatorzy
przygotowali też wiele atrakcji dla dzieci: malowanie twarzy, pokaz szczudlarzy „Motyle”, konkurs dojenia
sztucznej krowy.
Cieszy fakt, że podczas uroczystości w parku wszyscy świetnie się bawili, a optymistyczne przesłanie
tego wyjątkowego święta przypomina nam o szacunku do drugiego człowieka oraz, że nie warto ulegać
fałszywym stereotypom na temat osób niepełnosprawnych.
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