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Prezentacja rękodzieła artystycznego 
ma na celu integrację

osób niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo 
ze środowiskiem lokalnym, 

współpracę z rówieśnikami, 
kształtowanie właściwej samooceny osób niepełnosprawnych, 

przedstawianie swoich możliwości 
na gruncie środowiska lokalnego.

Szczególne znaczenie dla osób niepełnosprawnych 
oraz środowiska lokalnego ma długofalowość tego przedsięwzięcia 

i systematyczny charakter.



W minionych latach nasza placówka
była organizatorem 

imprez charytatywnych pod nazwą: 

„Gwiazdka od Serca”



Celem tych imprez było m.in. pozyskanie funduszy 
na zakup sprzętu rehabilitacyjnego,

pomocy dydaktycznych 
oraz dofinansowanie

organizowanych dla dzieci 
imprez kulturalnych i krajoznawczych.



Organizatorami przedsięwzięcia była Dyrekcja 
oraz Grono Pedagogiczne placówki. 

Rangę i doniosłość oraz oryginalność imprezy 
podkreślała obecność zaproszonych Gości, 

przedstawicieli środowiska kulturalno-artystycznego miasta Gniezna.



Mieliśmy również okazję podziękować naszym Sponsorom, 
którzy licznie przybyli na nasze uroczystości. Jak zwykle ważną część
Gości stanowili rodzice naszych wychowanków.



Nasi uczniowie oprócz zaprezentowania 
umiejętności wokalno-tanecznych, 

pokazali swoje zdolności plastyczne. 
Wytwory ich pracy: odlewy gipsowe, choinki, dekoracje i ozdoby świąteczne

były wyeksponowane i sprzedawane na stoiskach.
Cieszyły się one dużym powodzeniem!



Efekty
Możliwość uczestnictwa uczniów w imprezie z zaprezentowaniem 
programów artystycznych oraz wytworów plastycznych. 

Bardzo ważnym elementem przedsięwzięcia dla uczniów, było poznanie 
ciekawych ludzi znanych często z ekranu telewizyjnego oraz 
samodzielne udzielanie wywiadów dla prasy i telewizji.

Mierzalnymi efektami było uzyskanie z licytacji dzieł sztuki 
pozyskanych od Sponsorów oraz wytworów dzieci, sporej kwoty 
pieniędzy. 

Wydano okolicznościowy folder prezentujący działalność i historię
placówki. Nasza inicjatywa odbiła się szerokim echem w mediach oraz 
w prasie.



Inną, oryginalną formą zaprezentowania 
swoich zdolności plastycznych jest uczestniczenie w corocznych 

Wielkopolskich Prezentacjach Rękodzieła Artystycznego Osób Niepełnosprawnych 
podczas Targów Polagra-Farm w Poznaniu. 

Poprzez wystawę prac nasi uczniowie mają szansę
pokazać swoje umiejętności artystyczne szerokiej widowni.





Uczniowie zwiedzają też stoiska rękodzieła ludowego, 
oglądają występy zespołów folklorystycznych, 

próbują dań kuchni regionalnych naszego kraju,
oglądają zwierzęta hodowlane oraz rośliny ogrodnicze.



Efektami uczestnictwa w Targach 
są oficjalne podziękowania w formie pisemnej 
oraz środki finansowe uzyskane ze sprzedaży 

wyrobów artystycznych naszych  dzieci.



Tradycją naszej placówki jest również
organizowanie i przeprowadzanie świątecznych, 

czyli wielkanocnych i  bożonarodzeniowych kiermaszów, 
które odbywają się na gnieźnieńskim Starym Rynku. 

Służą one integracji oraz współpracy z lokalnym środowiskiem. 
Pokazują też w bardzo pozytywnym świetle osoby niepełnosprawne. 

Celem kiermaszów jest sprzedaż
ozdób świątecznych wykonanych przez uczniów. 

Fundusze pozyskane ze sprzedaży przeznaczane są
np. na dofinansowanie wycieczek szkolnych, 
kupno sprzętu audiowizualnego dla szkoły, 

co jest czynnikiem podnoszącym samoocenę uczniów, 
przez co czują się potrzebni i akceptowani. 

Wzmacnia to również potrzebę więzi z lokalnym środowiskiem. 

Kilkakrotnie prace naszych uczniów brały udział w licytacji,
wzbogacając konto Orkiestry Świątecznej Pomocy. 


