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Podróż do tego, co istotne

Drodzy Przyjaciele!
Skąd Majka i jej mama czerpią siły? Jakiej odwagi trzeba, by zrezygnować z pracy, aby zaopiekować się
bliskim? Ile trzeba mieć determinacji, by przekraczać własną niepełnosprawność? Poniższe opowieści nie
odpowiadają na te pytania. Mówią o tym, czego wspólnie dokonaliśmy. Pomyśleliśmy jednak, że ich
bohaterzy, ich postawy, mogą inspirować nas wszystkich i być pretekstem do refleksji. Zwłaszcza teraz w
okresie Wielkiego Postu, który jak mówi papież Franciszek, jest czasem budzenia duszy, podróżą do tego co
istotne. Miłej lektury!
» Program Pomocy Dzieciom
Majka dziękuje Wam za ciepły dom. Zamieniliśmy drewnianą chatę, w dom o solidnych ścianach i ciepłym
wnętrzu. Dzięki termomodernizacji obniżyły się rachunki i jest ciepło, co dla leżącego dziecka jest
niezbędne.
Książkowo powinna już nie żyć, bo ma rzadką genetyczną chorobę. Jednak w tym roku skończy sześć lat.
Może po to, byśmy mogli czynić dobro….? Pomogliśmy mamie uzyskać własność domu, dofinansowaliśmy
prace geodezyjne oraz ocieplenie. Przez prawie pięć lat przekazaliśmy rodzinie ponad 40 tys. zł.
» Ośrodek Poradnictwa
Joanna dostała na stałe prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, dzięki temu, że odwołaliśmy się od
krzywdzącej decyzji urzędników. Zamiast 620 zł będzie otrzymywać 1580 zł za opiekę nad niedołężną
mamą.
Wykazaliśmy, że przepis, którym kierują się urzędnicy, nie może być podstawą do wydania decyzji, gdyż już
w 2014 r. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że jest niekonstytucyjny. Osoba, która rezygnuje z pracy, by
zająć się w domu chorą bliską osobą ma prawo do tego świadczenia bez względu na datę powstania
niepełnosprawności podopiecznego.
» Warsztat Terapii Zajęciowej
Budowali budki lęgowe i pewność siebie. Uczestnicy Ośrodka Terapii SPES - osoby niepełnosprawne
intelektualnie – wystąpili w roli instruktorów montażu budek lęgowych dla ptaków podczas społecznej akcji
„Ptaszkowe Love”.
Uczestnicy pracowali z klientami ręka w rękę i nadzorowali składanie budek. Wcześniej zaledwie w dwa
tygodnie przygotowali 300 zestawów budek do samodzielnego montażu, tak, aby klientom ułatwić zadanie.
Skąd u nich takie umiejętności? Na co dzień w ramach terapii produkują budki lęgowe w hurtowych ilościach
dla Lasów Państwowych!

Dziękujemy, że jesteście z nami oraz życzymy owocnego przeżywania Wielkiego Postu.
w imieniu Stowarzyszenia SPES
Monika Pinkowska
Koordynator Programów
P.S. Prosimy pamiętaj o SPES wypełniając PIT. Nasz KRS 00000 14574 …byśmy mogli czynić dobro!
P.P.S. Chcesz newsletter w wersji pdf? Wejdź na stronę i pobierz plik: Podróż do tego, co istotne

Dołącz do nas na:

Darowizny dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym 80 1240 2959 1111 0010 2904 3289
dla osób niepełnosprawnych intelektualnie 55 1240 2959 1111 0000 3126 0611
Darowizna online
1% podatku KRS 00000 14574
Dziękujemy :)
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