Szczęśliwymi zwycięzcami zostali Katarzyna Urbańska i Artur Lipka,
a ich wielką nagrodą był wspólny taniec na oczach wszystkich. Drugi
konkurs to wybór na najprzystojniejszego mężczyznę balu, którym został
Artur Lipka. Niespodzianką od młodzieży był zorganizowany dla
instruktorów konkurs tańca. Ten wypad nie był straconym czasem.

A teraz idziemy na jednego

I tak ze mną zatańczysz

Miłościwie nam panujący

POCHWAŁY I ZAŻALENIA

Pani Iwona Pietraszkiewicz
- jestem dumna ze pierwszy nr naszej gazetki został w całości
przygotowany, zredagowany i zilustrowany , samodzielnie przez
uczestników.
- składam zażalenie na kameleona !!!!!!!!!!!!!
Paweł Modrzyński
- bardzo dobrze współpracuje mi się z Ewą Grzembowską
- w Warsztacie są za nisko żyrandole !!!
Zdzisław Lach
- pochwała dla wszystkich uczestników za atmosferę na balu w Stegnie
- pretensje do managera zespołu „Szwagry” za brak kontraktów
estradowych.
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Miesięcznik WTZ Nr 1 /styczeń 2006 r./
Warsztat Terapii Zajęciowej funkcjonuje przy ul. Beniowskiego 68,
koło szkoły nr 6 w Elblągu. Warsztat jest otwarty od 7:30 do 15:30. Liczy
30 uczestników. Przychodzimy do Warsztatu bo uczymy się tu
odpowiedzialności, obowiązkowości, współpracy w grupie, samodzielności.
W naszym Warsztacie organizujemy, imprezy rozrywkowe, sportowe
np. wojewódzkie zawody pływackie o „Złotą Żabę”.
Odbywa się tu rehabilitacja zawodowa i społeczna, oraz sportowa.
Rehabilitacja zawodowa ma na celu przygotowanie nas do normalniej pracy.
Rehabilitacja społeczna uczy nas nawiązywania kontaktów ze środowiskiem,
przebywania z innymi osobami, po prostu życia. Rehabilitacja sportowa
ma na celu utrzymanie formy fizycznej, równowagi ciała i ducha.
Prowadzone są zajęcia w różnych sekcjach:
- sekcja życia – instruktor Wioletta Żubertowska
- sekcja plastyczna – instruktor Grażyna Bohatyrewicz
- sekcja gospodarczo-porządkowa – instruktor Elżbieta Wasiak
- sekcja techniczna – instruktor Elżbieta Mańska
-sekcja artystyczna – instruktor Zdzisław Lach
-sekcja poligraficzno- papiernicza –instruktor Joanna Kobrzeniecka
i instruktor Krzysztof Derebecki
W Warsztacie w 2005 roku realizowane były dwa programy:
1. Seksualność a niepełnosprawność intelektualna – prowadzony przez
psycholog Urszulę Łopaciuk. Jego adresatami byli: kadra WTZ, uczestnicy
i ich opiekunowie .
2. Próbna praca - miał on na celu sprawdzenie kompetencji zawodowych
i społecznych uczestników WTZ Wzięło w nim udział 6 osób.
Rok temu sekcja plastyczna razem z naszą panią psycholog wymyśliła
album z portretami wszystkich pracowników i uczestników WTZ. Ilustracje
wykonała Kasia Urbańska a wierszyki zostały stworzone wspólnymi silami.
\

Jako pierwszą prezentujemy panią Iwonę Pietraszkiewicz, kierownik
WTZ.

Zacząłem od prostej pracy porządkowej starałem się pokazać się z dobrej
strony. Dopiero po pewnym czasie uczono mnie jak wypychać poduszki i układać
piankę. Nosiłem również wyroby do samochodu, oraz jeździłem po materiały.

6. Co ci najbardziej podobało się z prac które wykonywałeś? Czy była
czynności która była trudna ?

„W największej klatce z
zielonym listkiem .
Nasz kameleon czuwa nad
wszystkim.
Tego pochwali, temu wymiecie
Pani Iwonka – na pewno wiecie”

Praca była skomplikowana ale i tak dawałem radę. Lubiłem nosić wyroby do
samochodu gdyż to niebyło zbyt skomplikowane. Przyjemne było też wypychanie
poduszek bo nie było to zbyt męczące a pozatym mogłem porozmawiać z miłymi
paniami z hali.

PRÓBNA PRACA

W ubiegłym
roku został rozpoczęty program „Próbna praca” w
zakładzie tapicerskim. Tak, to brzmi ładnie, ale tak naprawdę nie wiemy
jak czuli się uczestnicy w nowej sytuacji.
Dlatego zapytaliśmy się jednej z osób która przepracowała pełny
miesiąc jak ocenia ten okres i jak czuła się w nowej roli.
Na nasze pytania odpowiedzi udzielił Jarek Prelewicz.

Darek Wojdan w trakcie robienia
guzików do poduszek

RELACJA Z BALU

1.Jak czułeś się w nowym otoczeniu, pomiędzy nowymi ludźmi ?

Miałem dość dobre układy , a zwłaszcza z panem Adamem pracującym obok
mnie bo mogłem pożartować z nim i tłumaczył mi jak co mam robić.
2. Jak współpracowało ci się z pracownikami ?

Całkiem dobrze ale czasem byłem troszkę wykorzystywany do robienia
wszystkim kawy.
3.Jak zostałeś przyjęty przez nowego pracodawcę?

Na początku przedstawili się nowi koledzy byli raczej życzliwi ,ale to ja byłem
bardziej podekscytowany tym i przez to czasem dokuczałem kolegom.

4.Czy miałeś jakieś wyobrażenia o tym jak ten pierwszy dzień będzie
wyglądał ?

Po pierwszym dniu byłem bardzo zmęczony. Wcześniej nie myślałem że praca
fizyczna jest taka męcząca .
5. Jakie prace tam wykonywałeś ?

Miesiąc styczeń zawsze to czas karnawałowych hulanek dla wszystkich
i dlatego my też pozwoliliśmy sobie na tę rozpustę. Wyruszyliśmy do Stegny
na nasze karnawałowe harce. Do balu nasze kochane Baby Jagi Szykowały się
aż 5 godzin, ale błysk we włosach, oczach i paznokciach był tego wart.
Przebraliśmy się w wieczorowe kreacje i kiedy już ruszyliśmy na parkiet
wszyscy bawiliśmy się przednie. Najważniejszą częścią balu były dwa
konkursy: wybór króla i królowej balu, który odbył się równo o północy .

