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1. Wstęp 
 
Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o.  
w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Rodzin Osób 
Niepełnosprawnych „Nadzieja” w terminie  
X.2009 – IX.2010 zrealizował projekt  
pn. „(nie)PEŁNOSPRAWNI w życiu społecznym  
i zawodowym” współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego (Priorytet VII. Promocja integracji 
społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie 
wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii 
społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa 
i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym). 
 
Wśród celów statutowych Rudzkiego Inkubatora 
Przedsiębiorczości jest wspieranie merytoryczne 
(szkolenia i doradztwo) osób pragnących podnieść 
swoje kwalifikacje oraz umiejętności społeczne  
i zawodowe. Celem statutowym Stowarzyszenia 
Rodzin Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja”, jest 
działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i ich 
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rodzin zmierzająca do integracji tego środowiska oraz 
rozwój rożnych form terapeutyczno-rehabilitacyjnych.  
 
Powiązanie celów Lidera projektu – Inkubatora oraz 
Partnera projektu – Stowarzyszenia „Nadzieja”, w tym 
doświadczenia Lidera w prowadzeniu szkoleń  
z zakresu umiejętności społecznych i zawodowych, 
znajomości wymagań lokalnego rynku pracy,  
a z drugiej strony doświadczenia Partnera w pracy  
z osobami niepełnosprawnymi pozwoliło na 
kompleksowe wsparcie Beneficjentów Ostatecznych 
projektu. 
 
Zespół projektowy: 

Bartosz Miklaszewski –  Kierownik Projektu 

Martyna Jastrzębska –   Koordynator ds. szkoleń 

Agnieszka Żarnowska – Asystent Koordynatora  
                                       ds. szkoleń 
Małgorzata Kubela –      Opiekun grupy oraz  
                                       terapeuci, rehabilitanci  
                                       i psycholog. 
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2. Założenia projektu „(nie)PEŁNOSPRAWNI  
w życiu społecznym i zawodowym” 
 

Osoby niepełnosprawne codziennie stykają się  
z problemami oraz społecznymi barierami, które 
utrudniają im zarówno życie osobiste jak  
i zaspokojenie aspiracji zawodowych. Wychodząc 
naprzeciw potrzebom takich osób - w szczególności  
w zakresie realizacji ich ambicji zawodowych - Rudzki 
Inkubator Przedsiębiorczości w partnerstwie  
ze Stowarzyszeniem ,,Nadzieja”, zrealizował projekt, 
którego hasłem przewodnim było 
PEŁNOSPRAWNOŚĆ niepełnosprawnych na rynku 
pracy.  
 
Głównym założeniem przedsięwzięcia było 
wzmocnienie integracji społecznej oraz aktywizacja 
zawodowa osób niepełnosprawnych, a także 
stworzenie Im optymalnych warunków do rozwoju 
PEŁNOSPRAWNOŚCI w życiu społecznym.  
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Celem głównym projektu był rozwój umiejętności 
społecznych i zawodowych w grupie 40 
niepełnosprawnych osób, które w okresie 1 roku 
uczestniczyły w specjalistycznych warsztatach  
i szkoleniach.  
 
Projekt kompleksowo objął wsparciem Beneficjentów 
Ostatecznych projektu, w tym w ramach projektu 
Beneficjenci wzięli udział w zajęciach i szkoleniach  
z zakresu terapii i rehabilitacji, muzykoterapii, obsługi 
komputera oraz kontaktów interpersonalnych. 
Uczestnicy wzięli również udział w doradztwie 
zawodowym.  Dodatkowo podczas wyjazdu 
integracyjnego zorganizowanego w ramach projektu 
uczestnicy doskonalili swoje umiejętności społeczne. 
 
 
 
3. CV Beneficjentów Ostatecznych projektu  

 
Poniżej przedstawiamy wybrane życiorysy 
Beneficjentów Ostatecznych projektu. 
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CURRICULUM VITAE 

                
DANE OSOBOWE 

Imię i nazwisko                        BARBARA  LESIK  
Data i miejsce urodzenia         07.09.1977 Ruda  Śląska 
Miejsce zamieszkania             ul. Osiedlowa  7b/11,  
                                                 Ruda  Śląska 
 

WYKSZTAŁCENIE 

09.1985-06.1993 Szkoła  Podstawowa- 
Specjalna nr 11,   
Ruda Śląska                                        

SZKOLENIA 

01-02.2010                         Komunikacja interpersonalna      
                                                na co dzień 

Rudzki Inkubator 
Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 
Autoprezentacja 
Rudzki Inkubator 
Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 
Pokonaj stres 
Rudzki Inkubator 
Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 
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04-06.2010   Z komputerem na Ty 
Rudzki Inkubator 
Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
  

UMIEJĘTNOŚCI 

 wyszywanie 
 malowanie 
 sprzątanie 

 

DODATKOWE INFORMACJE 

 zdolności manualne 
 zdolności taneczne 

 

ZAINTERESOWANIA 

 muzyka 
 wyszywanie 
 sport 
 zwierzęta 

 

 
 
 
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy 
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o 
Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883). 
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CURRICULUM VITAE 
 

DANE OSOBOWE 

Imię i nazwisko                   BEATA SZCZEŚNIAK  
Data i miejsce urodzenia   16.05.1979r. Ruda Śląska  
Miejsce zamieszkania        41-705  Ruda Śląska  
                                           ul. Sztygarska 2a /12     
Telefon                               604-349-003   
E-mail:                                betainasz.@pl   
  
WYKSZTAŁCE 

09.1995-06.1998                 Zasadnicza Szkoła Zawodowa   
                                            Specjalna w Rudzie Śląskiej                               
                                            Kierunek: Kucharz       
SZKOLENIA 

01-02.2010 Komunikacja  
                                           interpersonalna  na co dzień 

Rudzki Inkubator 
Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 
Autoprezentacja 
Rudzki Inkubator 
Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 
Pokonaj stres 
Rudzki Inkubator 
Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 
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04-06.2010 Z komputerem na Ty 
Rudzki Inkubator 
Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 
 

UMIEJĘTNOŚCI  

 Gotowanie  
 Sprzątanie 
 Wyszywanie 
 Podstawy obsługi 

komputera  
ZAINTERESOWANIA 

 muzyka 
 plastyka i malowanie  
 układanie puzzli  
 zwierzęta 

 

DODATKOWE INFORMACJE 

 gotowość do ciągłego 
uczenia się  
i doskonalenia 

 
 
 
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy 
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o 
Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883). 
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CURRICULUM VITAE 
 

Imię i nazwisko               GRZEGORZ PESZKA 
Data i miejsce urodzenia 04.04.1978r. Ruda Śląska  
Miejsce zamieszkania       Ruda Śląska, ul. Joanny11/14  
Telefon                515-070-227   
E-mail    grzegorzchipcia@interia.pl 
 

WYKSZTAŁCENIE 

09.1985-06.1992  Szkoła Podstawowa nr 35 
                                                   Ruda Śląska  
09.1994-06.1996    Szkoła Zawodowa, 
                                                   Zabrze Zaborze   

Kierunek:  Ogrodnik Terenów    
                                      Zielonych 

SZKOLENIA 

01-02.2010    Komunikacja interpersonalna   
                                                   na co dzień 

Rudzki Inkubator 
Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 
Autoprezentacja 
Rudzki Inkubator 
Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 
Pokonaj stres 
Rudzki Inkubator 
Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 
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05-04.2010   Z komputerem na Ty 
Rudzki Inkubator 
Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 

UMIEJĘTNOŚCI   

• rysowanie 
• śpiewanie 
• obsługa komputera 

  

DODATKOWE INFORMACJE 

• chciałbym zostać 
grafikiem  komputerowym 
 

ZAINTERESOWANIA 

• muzyka 
• sport 
• piłka nożna 
• zwierzęta 

 
 
 

 
 
 
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy 
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o 
Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883). 
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CURRICULUM VITAE 

                
DANE OSOBOWE 

Imię i nazwisko  RAFAŁ PRUSZYŃSKI 
Data i miejsce urodzenia 05.12.1978r.  Ruda Śląska 
Miejsce zamieszkania             41-711 Ruda Śląska 
                                                 ul. Bielszowicka 95c/5 
Telefon               32/240-26-46  
 

WYKSZTAŁCENIE 

1.09.1985 -24.06.1992            Szkoła Podstawowa 
Specjalna nr 11  
w  Rudzie  Śląskiej 11 

SZKOLENIA 

01-02.2010   Komunikacja interpersonalna  
                                                na  co dzień 

Rudzki Inkubator 
Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 
Autoprezentacja 
Rudzki Inkubator 
Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 
Pokonaj stres 
Rudzki Inkubator 
Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 
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05.04.2010 – 30.06.2010 Z komputerem na Ty 
    Rudzki Inkubator  
                                                 Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 
UMIEJĘTNOŚCI               

 odkurzanie  
 sprzątanie 
 mycie naczyń 

 

DODATKOWE INFORMACJE 

 zdolności manualne 
 gotowość do ciągłego 

uczenia się i 
doskonalenia 

 

ZAINTERESOWANIA 

 muzyka 
 zwierzęta 
 jazda na rowerze 
 śpiewanie 

 
 
 
 
 
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy 
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o 
Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883). 
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CURRICULUM VITAE 
                
DANE OSOBOWE 

Imię i nazwisko             DARIUSZ NIGBÓR 
Data i miejsce urodzenia 09.03.1977r. Ruda Śląska 
Miejsce zamieszkania              41-711 Ruda  Śląska  
                                                 ul. Piernikarczyka 4/32 
E-mail    darasz@interia.eu 
 

WYKSZTAŁCENIE               

18.06.1997                               Zasadnicza Szkoła   
                                                 Zawodowa dla Niewidomych   
                                                 i Niedowidzących 
                                                 w Chorzowie 

SZKOLENIA    

01-02.2010   Komunikacja interpersonalna  
                                                na  co dzień 

Rudzki Inkubator 
Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 
Autoprezentacja 
Rudzki Inkubator 
Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 
Pokonaj stres 
Rudzki Inkubator 
Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 
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04-06.2010   Z komputerem na Ty 
Rudzki Inkubator 
Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 

DOŚWIADCZENIE 

18.10.1999-31.08.2006           „WAKPOL” Garmażer  
                                                 Magazynier 
                                                - pakowanie gotowej   
                                                 żywności oraz jej wysyłka 
UMIEJĘTNOŚCI  

• obsługa urządzeń kuchennych oraz 
komputera 

• planowanie oraz projektowanie terenów 
zielonych 

• malowanie pomieszczeń 
ZAINTERESOWANIA 

• muzyka 
• gotowanie 
• telewizja 
• góry 

CELE 

• zdobywanie doświadczenia zawodowego 
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy 
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o 
Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883). 
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CURRICULUM VITAE 
                
DANE OSOBOWE 

Imię i nazwisko             MICHAŁ WĘGRZYK 
Data i miejsce urodzenia 26.02.1979r. Ruda Śląska 
Miejsce zamieszkania              41-706 Ruda  Śląska  
                                                 ul. Jastrzębia 1 
Telefon                                      32/242-23-91   
 

WYKSZTAŁCENIE               

30.06.1995                              Szkoła Specjalna w Rudzie   
                                                Śląskiej 
 

SZKOLENIA    

01-02.2010   Komunikacja interpersonalna  
                                                na co dzień 

Rudzki Inkubator 
Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 
Autoprezentacja 
Rudzki Inkubator 
Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 
Pokonaj stres 
Rudzki Inkubator 
Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 
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04-06.2010   Z komputerem na Ty 
                                                Rudzki Inkubator                            
                                                 Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 
 

1996-2007                                Warsztaty terapii zajęciowej 
                                                  - wyszywanie 
 

UMIEJĘTNOŚCI  

                                               - gotowanie 
                                               - krawiectwo 
                                               - ogrodnictwo 
                                               - stolarstwo 
 

ZAINTERESOWANIA 

                              - jazda konna 
 

CELE 

- osiągnięcie satysfakcji w życiu społecznym i zawodowym 
 
 
 
 
 
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy 
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o 
Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883). 
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CURRICULUM VITAE 
                
DANE OSOBOWE 

Imię i nazwisko                   TADEUSZ GLÜKLICH 
Data i miejsce urodzenia    20.06.1976r. Chorzów 
Miejsce zamieszkania        41-705 Ruda Śląska 5,  
                                           ul. Katowicka 152/11 
Telefon                               32/243-33-56  
 

WYKSZTAŁCENIE 

      1983-1991                         Szkoła Podstawowa nr 19    
                                                Świętochłowice  
      1991-1994                         Szkoła Zawodowa Będzin  
                                                Kierunek:  kucharz 

SZKOLENIA 

01-02.201 Komunikacja interpersonalna  
                                         na  co dzień 

Rudzki Inkubator 
Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 
Autoprezentacja 
Rudzki Inkubator 
Przedsiębiorczości Sp. z o.o.  
Pokonaj stres 
Rudzki Inkubator 
Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 
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04-06.2010       Z komputerem na Ty 
Rudzki Inkubator 
Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 

UMIEJĘTNOŚCI 

• Jazda na rolkach 
• Jazda na łyżwach 
• Jazda na nartach 

biegówkach 
• Pływanie 
• Pływanie na kajakach 
• Jazda na koniach 
• Gra w golfa 

 

DODATKOWE INFORMACJE 

• Śpiew i taniec   
ZAINTERESOWANIA 

• Zwierzęta: pies jamnik    
• sport: piłka nożna, siatkówka  

 
 
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy 
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o 
Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883). 
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CURRICULUM VITAE 

                
DANE OSOBOWE 

Imię i nazwisko             JOANNA  URBAŃSKA 
Data i miejsce urodzenia 16.08.1976r.  Ruda Śląska 
Miejsce zamieszkania              Ruda  Śląska 10;  
                                                 ul. Obr. Westerplatte  17d/1 
Telefon                                      516-336-744   
 

WYKSZTAŁCENIE               

01.09.1983-23. 06.2008          Zespół Szkół Specjalnych  
                                                 nr 3 im. Św.  Łukasza    
                                                 w Rudzie Śląskiej 
SZKOLENIA    

01-02.2010   Komunikacja interpersonalna  
                                                na co dzień 

Rudzki Inkubator 
Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 
Autoprezentacja 
Rudzki Inkubator 
Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 
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Pokonaj stres 
Rudzki Inkubator  
Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 

04-06.2010   Z komputerem na Ty 
Rudzki Inkubator 
Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 
 

UMIEJĘTNOŚCI  

• wyszywanie 
• gotowanie 
• szycie 

                         
ZAINTERESOWANIA 

• muzyka 
• wyszywanie 
• gotowanie 
• zwierzęta 
• ogrodnictwo 
• układanie puzzli 
• gry planszowe 

 
 
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy 
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o 
Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883). 
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CURRICULUM VITAE 
                

DANE OSOBOWE 

Imię i nazwisko                        WERONIKA SZYPUŁA 
Data i miejsce urodzenia 06.02.1984r. Ruda Śląska 
Miejsce zamieszkania              41-710 Ruda Śląska 10 
                                                 UL. Elsnera 1c /13 
Telefon                                     32/771-73-05   
 

WYKSZTAŁCENIE  

09.1991-06.1998 Szkoła Podstawowa 
Specjalna nr 11 ZSS nr 1 
w Rudzie Śląskiej 

09.2000 -06.2001                    Szkoła Specjalna Ogrodnicza 
w Rudzie Śląskiej 

SZKOLENIA  

01-02.2010   Komunikacja interpersonalna   
                                                na co dzień 

Rudzki Inkubator 
Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 
Autoprezentacja 
Rudzki Inkubator 
Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 
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Pokonaj stres 
Rudzki Inkubator 
Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 

04-06.2010   Z komputerem na Ty 
Rudzki Inkubator 
Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 

 
UMIEJĘTNOŚCI 

wyszywanie; pranie; gotowanie;    
 
DODATKOWE INFORMACJE 

 zdolności manualne 
 gotowość do ciągłego 

uczenia się  
i doskonalenia 

ZAINTERESOWANIA 

 muzyka 
 wyszywanie 
 gotowanie 
 zwierzęta 
 ogrodnictwo 
 gra na komputerze 

                                      
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy 
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o 
Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883). 
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CURRICULUM VITAE 
 
DANE  OSOBOWE: 

Imię i nazwisko:                         ANNA WŁADARZ 
Data i miejsce urodzenia:          27.08.1972r Ruda Śląska 
Adres zamieszkania :                41-710 Ruda Śląska,  
                                                  ul. Okopowa 10 
Telefon:                           32/242-16-04 
 

WYKSZTAŁCENIE 

1979 – 1982                             Szkoła Podstawowa nr 9  
                                                 w Rudzie Śląskiej 
1982 – 1988                             Podstawowa Szkoła  
                                                 Specjalna w Rudzie Śląskiej 
SZKOLENIA 

01-02.2010   Komunikacja interpersonalna  
                                                na co dzień 

Rudzki Inkubator 
Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 
Autoprezentacja 
Rudzki Inkubator 
Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 
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Pokonaj stres 
Rudzki Inkubator 
Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 

04-06.2010   Z komputerem na Ty 
Rudzki Inkubator 
Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 
 

DOSWIADCZENIE ZAWODOWE 

1989 – 1991                            Spółdzielnia Inwalidów  
                                               „Ogniwo” -przyuczenie do   
                                                zawodu krawcowej 
 
ZAINTERESOWANIA 

• haftowanie,  
• wyszywanie,  
• rysowanie  

 
 

 

 
 
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy 
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o 
Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883). 
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4. Prace Beneficjentów Ostatecznych projektu 
wykonane podczas zajęć 
 
 

 

„Wyspa”, wyk. Marek Borys 

 

Wyk. Piotr Borkowski, Grzegorz Peszka 

25



 

„Fantazje z wełny”, wyk. Anna Kubela, Irena Swierczyna 

  

 

„Obrazek wielkanocny”, wyk. Bartosz Wiencek 
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„Anioł czytający”, wyk. Michał Węgrzyk 

 

 

Wyk. Michał Kubela 
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„Aniołek z książką”, wyk. Beata Szczęśniak 

 

 

„Zimowy obrazek”, wyk. Anna Kubela 
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Wyk. Jolanta Dylus 

 

„Serce” - Górnik Zabrze, wyk. Marcel Tokarek 

29



 

„Impresja kwiatowa granatowa”, wyk. Marian Wawrzyniak 

 

 

„Zajączki i kurczaki”, wyk. Maria Stach 

30



 

„Zajączek malarz”, wyk. Witold Wolny 

 

„Lew”, wyk. Anna Władarz 
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Wyk. Lucyna Klasik 

 

 

Wyk. Sabina Witeczy 
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Wyk. Barbara Lesik 

 

„Kura”, wyk. Antoni Samsel 

33



 

Wyk. Anna Wróblewska, Maria Borys 

 

„Wełniana kura”, wyk. Patryk Jasiński  

34



 
Wyk. Weronika Szypuła, Tadeusz Glüklich,  

Aneta Kozłowska 
 

 
 

Wyk. Krzysztof Cichoń, Piotr Jadamus 
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Wyk. Sławomir Sienica 

 

 
Wyk. Wojciech Borkowski, Joanna Urbańska 
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Wyk. Marta Imperowicz, Dorota Stroińska 

 

 

Wyk. Rafał Pruszczyński 
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Wyk. Karolina Buczkowska, Agnieszka Stalmach 

 

 

Wyk. Leszek Stajniak 
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Wyk. Izabela Krupa 

 

 

Wyk. Dariusz Nigbór 
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Wyk. Janusz Twardoch 

 

 

„Jajka wielkanocne-bibuła”, wyk. Ewa Student 
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5.  Opinie na temat uczestnictwa w projekcie  
 

Komentarz 1: „Bardzo mi się podobało na zajęciach, 
gdyż nauczyłam się nowych technik haftowania (haft 
gobelinowy), pogłębiam swoją wiedzę dotyczącą 
wyszywania. Zajęcia umożliwiały mi również kontakt  
z rówieśnikami, z którymi mogłam rozmawiać  
o różnych rzeczach w trakcie trwania zajęć. Lubię 
tańczyć, śpiewać oraz brać udział w zajęciach przy 
komputerze. Podsumowując, wszystko to działo się 
dzięki regularnemu uczęszczaniu na zajęcia 
terapeutyczno-rehabilitacyjne projektu.”. 

Komentarz 2: „Bardzo mi się podobało, że zajęcia są 
codziennie i dzięki temu mogę opuszczać miejsce 
zamieszkania. Sprawiało mi to dużą przyjemność, 
gdyż po latach mogłem spotkać się ze starymi 
znajomymi, z którymi na nowo się integrowałem. Mile 
spędzałem tutaj czas, pracowałem na specjalnym 
przyrządzie dziewiarskim, na którym powstają fajne 
wytwory, np. elementy dekoracji, obrazki, itp. Dzięki 
projektowi mieliśmy dostęp do różnych materiałów 
dydaktycznych, z czego ja najbardziej lubię klocki  
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i kółko dziewiarskie.  Efekt końcowy wykonanych 
przeze mnie prac sprawiał mi dużą satysfakcję.” 

Komentarz 3: „Z zajęciami najbardziej kojarzę miłą 
atmosferę w fajnej i kolorowej sali. Jestem 
zadowolona z tego, że można było tutaj porozmawiać 
z innymi, pracować różnymi technikami (rysowanie, 
malowanie, wyszywanie, branie udziału w szkoleniach 
komputerowych i innych). Podsumowując, takie 
zajęcia są dla mnie bardzo ważne i chciałabym, aby 
trwały jak najdłużej.”  

Opinia terapeutów: „Zajęcia terapeutyczno-
rehabilitacyjne pozwoliły nam rozszerzyć swoje 
zainteresowania związane z zawodem poprzez prace 
na różnego typu materiałach dydaktycznych. Dały 
nam dużą satysfakcję, gdyż czujemy się ważni dla 
podopiecznych, przekazując im swoją wiedzę i czas. 
Staramy się być oparciem w trudnych sytuacjach. 
Poprzez swoją pomoc w wykonywaniu różnych prac 
plastycznych pomagamy się spełniać i dawać 
poczucie zadowolenia naszym podopiecznym. 
Efektem naszej wspólnej pracy są udekorowane sale  
i korytarze dające nam wszystkim wiele radości.” 

42



6. Kontakt 

 

Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 
ul. Karola Goduli 36, 41-703 Ruda Śląska 
Tel. (032) 342 22 30 w. 100 
Fax (032) 342 22 30 w. 108 
E-mail: info@inkubatorrudzki.pl 
 
Stowarzyszenie Rodzin Osób Niepełnosprawnych 
“Nadzieja” 
ul. Gwarecka 2 
41-705 Ruda Śląska 
Tel. 508-658-122 
E-mail: sron-nadzieja@tlen.pl 
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