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Stowarzyszenie Akson powstało w grudniu 2001 roku. Siedziba Stowarzyszenia
znajduje się w Sławnie przy ulicy Chełmońskiego 30. Inicjatorem tego dzieła była Pani
Elżbieta Bronowicka - Stawicka, która spostrzegła problem młodzieży niepełnosprawnej
kończącej szkoły specjalne i dalsze ich losy takie jak brak pracy. Problem dotyczył
konkretnych osób, do których szczęście na krótko się uśmiechnęło, ponieważ zostali
zatrudnieni, jako absolwenci w Spółdzielni Inwalidów, a następnie, kiedy skończyło się
ich finansowanie przez Urząd Pracy zostali zwolnieni. Rozpacz, jaka Pani Elżbieta ujrzała
i łzy sprawiły, i obiecała im, ze któregoś dnia tu jeszcze wrócą, i tak się stało.
Zmobilizowała ich rodziców do założenia Stowarzyszenia celem prowadzenia Warsztatów
Terapii Zajęciowej. Na początku młodzież była prowadzona przez Panią Elżbietę
przy pomocy rodziców, w ramach wolontariatu za własne pieniądze. Należy podkreślić,
i wniosek o dofinansowanie utworzenia Warsztatów był złożony w PFRON i w Starostwie
Powiatowym w Sławnie znacznie wcześniej, lecz na otwarcie Stowarzyszenie
musiało czekać 1,5 roku. W tym czasie zorganizowano grupę 12 osób niepełnosprawnych
i prowadzono różnego rodzaju zajęcia jak: malowanie, szycie, śpiewanie, gotowanie
oraz pozyskiwanie materiałów do różnego rodzaju prac manualnych. Wspólnie
z młodzieżą organizowano imprezy okolicznościowe, na które, zapraszano rodziców
i innych gości. Była to namiastka procesu rehabilitacji, ponieważ brak było odpowiedniego
wyposażenia, sprzętu oraz podziału grup na poszczególne pracownie. W czerwcu
2003 roku do Stowarzyszenia dotarła wiadomość, i dzięki staraniom Starosty Sławieńskiego
Pana Grzegorza Januszewskiego od miesiąca sierpnia będą środki finansowe na
oficjalne rozpoczęcie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sławnie. Radość
była ogromna, sprawnie i szybko zawiadomiono pozostała młodzie, która czekała
w kolejce na możliwość uczestniczenia w Warsztatach. Zatrudniono kadrę w skład, której
wchodziło: 4 terapeutów, psycholog, rehabilitanta, pielęgniarka, pracownik socjalny,
księgowa oraz kierownik.
Dnia 26 września 2003 roku nastąpiło oficjalne otwarcie Warsztatów, w którym
uczestniczył Dyrektor PFRON w Szczecinie, Starosta Powiatu Sławieńskiego, Burmistrz
Miasta Sławno oraz wielu innych przedstawicieli różnych instytucji działających
na terenie miasta, a przyjaznych osobom niepełnosprawnym. Zaczęto od najprostszych
i najbardziej potrzebnych działań rehabilitacyjnych na rzecz młodzieży. Na pierwszym
miejscu była rehabilitacja lecznicza, uczestnicy mieli okazje skorzystania z wizyt
u stomatologa, dołożono wszelkich starań, aby mieli okulary, buty ortopedyczne i inne
niezbędne rzeczy. Wykonane zostały badania psychologiczne. Uczestnikami W.T.Z
były osoby o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które po ukończeniu
szkół przebywały w domach rodzinnych, ponieważ nie miały możliwości podjęcia
pracy. Rehabilitacja odbywała się w czterech pracowniach terapeutycznych: Gospodarstwa
Domowego, Komputerowo - Graficznej, Krawiecko - Zabawkarskiej oraz Muzyczno
- Plastycznej. Zajęcia rehabilitacyjne prowadzone były w oparciu o indywidualne
programy rehabilitacji, które są przygotowywane odrębnie dla każdego uczestnika
przez Rade Programowa.
W listopadzie 2003 roku dotarła do Stowarzyszenia następna miła wiadomość,
ze Starostwo Powiatowe w Sławnie przeznaczyło kolejne środki finansowe z przeznaczeniem
na remont pomieszczeń i wyposażenie pracowni. Ta cała inicjatywa powstania
Warsztatów Terapii Zajęciowej nie byłaby możliwa bez wsparcia Starosty Sławieńskiego,
pracowników Starostwa Powiatowego i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Sławnie.
Dnia 18 grudnia 2006 roku nastąpiło poszerzenie W.T.Z o następnych 15
uczestników z Gminy Malechowo, Darłowo, Sławno, Miasta Sławno. Powstały trzy
nowe pracownie terapeutyczne tj.: Pracownia Muzyczna, Witrażu, Stolarsko - Wikliniarska.
Obecnie w W.T.Z jest 35 uczestników. Zajęcia odbywają się od poniedziałku

do piątku w godzinach od 8 do 15. Terapia zajęciowa odbywa się w siedmiu pracowniach
tj.: Gospodarstwa Domowego, Komputerowo - Graficznej, Krawiecko - Zabawkarskiej,
Plastycznej, Muzycznej, Witrażu, Stolarsko - Wikliniarskiej, w których odbywa
się szeroko pojęta rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych na
mocy Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 9 maja 1991
roku o zatrudnieniu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Rozporządzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2000 roku i ustawy z dnia 21
stycznia 2005 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych.
Terapia ta jest działaniem wielokierunkowym opartym na wykorzystaniu
tkwiącego w osobie niepełnosprawnej potencjału rozwojowego, niezależnie od
stopnia jej niesprawności. W pracy terapeutycznej wykorzystywane są podstawowe
formy i metody terapii, które maja oddziaływać usprawniająco na sferę fizyczna, psychiczna.
Zajęcia w pracowniach przebiegają w sposób zindywidualizowany, w zależności
od możliwości i zainteresowań uczestników. Propozycje terapii zajęciowej dla
uczestników są bardzo różnorodne. Niemniej przestrzega się zasady, aby każdy z nich
mógł wykonać prace użyteczna, estetyczna, tym samym czuć się dowartościowanym.
Efekty rehabilitacji społecznej i zawodowej są zróżnicowane wśród uczestników.
Czynnikami wpływającymi na ten stan są uwarunkowania domowe, ustabilizowana
rodzina oraz akceptacja w rodzinie uczestnika.
Po uporaniu się z problemami utworzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej, Stowarzyszenie
„AKSON” poczyniło starania w kierunku pozytywnego postrzegania osoby
niepełnosprawnej przez społeczność lokalna. Zorganizowano wiele cyklicznych imprez
w ciągu roku na poszerzonej przestrzeni społecznej tj.:
Koncert Charytatywno – Integracyjny - Od sześciu lat każdego roku trzeciego
grudnia odbywa się Koncert Charytatywno – Integracyjny z okazji Międzynarodowego
Dnia Osoby Niepełnosprawnej. Na Koncercie prezentowana jest szeroka gama
prac wykonanych przez uczestników sprzedawana na kiermaszu. Jednocześnie
w tym dniu trwa aukcja prac wykonanych na bardzo wysokim poziomie estetycznym.
Uczestnicy WTZ występują z programem artystyczny – wokalnym jak i scenicznym.
Pierwszy Koncert, który zorganizowaliśmy okazał się strzałem w dziesiątkę.
Uświadomił nam, że jest duże zapotrzebowanie w naszej społeczności na takie
spotkanie integracyjne. W związku z tym postanowiono, i Koncert stanie się wydarzeniem
cyklicznym.
Powiatowy Piknik Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin - Bardzo znaczącym
wydarzeniem w historii działalności Stowarzyszenia było zorganizowanie I – go
Powiatowego Pikniku Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin z całego Powiatu Sławieńskiego.
Piknik odbył się w Jarosławcu w Ośrodku Rehabilitacyjnym Panorama.
W Pikniku uczestniczyło 350 osób. Wiedzieliśmy, e jest to impreza, która należy
kontynuować – spotkania cykliczne raz w roku. Na spotkaniu nastąpił przegląd
Twórczości Osób Niepełnosprawnych z poszczególnych Gmin. Gmina, która zajęła
I miejsce na przeglądzie była organizatorem następnego Pikniku przy współudziale
Stowarzyszenia „AKSON”. Z roku na rok liczba uczestników rośnie. Zawiązało się
wiele przyjaźni, kontaktów dla niektórych osób niepełnosprawnych. Jest to bardzo
wany – oczekiwany dzień w roku. Osoby niepełnosprawne mogą się spotkać, porozmawiać,
pobawić, wziąć udział w zawodach oraz występach.
Uważamy, że jest to ważny dzień dla Stowarzyszenia. Możemy zaprezentować władzom
lokalnym jak duża jest liczba osób niepełnosprawnych w powiecie oraz jak
wszystkie Ośrodki Gminne i Miejskie mobilizują i przygotowują uczestników Pikniku
do występów - wymaga to bardzo wiele zaangażowania ze strony pracowników.
Pikniki są profesjonalnie przygotowane, bardzo barwne, jury ma nieodłączny

problem każdego roku z przyznaniem I miejsca. W tegorocznym Pikniku uczestniczyło
703 osoby.
Powiatowa Spartakiada Sportowa – Cykliczna impreza sportowo - integracyjna,
która swój początek datuje od 2004 roku. Osoby niepełnosprawne maja możliwość
zaprezentowania swoich umiejętności w różnych dyscyplinach sportowych tj.: piłka
nona, bieg sztafetowy po plaży, rzut piłka do kosza, unihokej, przeciąganie liny –
w tej konkurencji biorą udział uczestnicy Spartakiady kontra starosta, burmistrz,
wójtowie gmin, przedstawiciele PCPR, poradni powiatu i gmin a nawet ks. proboszcz
Grzegorz Fąs.
Stowarzyszenie zmobilizowało społeczność powiatu i udzieliło wsparcia merytorycznego,
tak, e powstały inne Stowarzyszenia działające na rzecz osób niepełnosprawnych.
Do dziś jest kontynuowana na bieżąco z nimi współpraca. Stowarzyszenie
wspiera wszystkie inicjatywy jednostek organizujących jednorazowe akcje charytatywne
na rzecz osób niepełnosprawnych (Szkoły, Stowarzyszenia, Parafie, osoby indywidualne.
Stowarzyszanie „AKSON” zaszczepiło w swoich podopiecznych – uczestnikach
WTZ potrzebę dzielenia się z osobami potrzebującymi pomocy. Uczestnicy przekazują
wiele swoich prac na cele charytatywne oraz uczestniczą w takich imprezach jak
W.O.S.P., Festyny charytatywne organizowane prze Parafie.
Przez cały rok 2008 uczestnicy zbierali puszki i makulaturę – za zarobione pieniądze
wzięli udział w aukcji W.O.S.P. w Ostrowcu.
Uczestnicy nasi biorą udział w różnego rodzaju Paradach, imprezach organizowanych
przez tutejsze władze. Nasz grupa teatralna ma wtedy możliwość zaprezentowania swojego
talentu w szerszej społeczności – integrowania się z innymi aktorami.
Stowarzyszenie „AKSON” z roku na rok podnosi sobie poprzeczkę w swojej
działalności. W roku 2010 włączyło się w organizowanie I Integracyjnego Pleneru
Rzeźbiarskiego z okazji 650 - lecia nadania praw miejskich Miastu Sławno. Komisarzem
Pleneru był Przewodniczący Stowarzyszenia „AKSON” Pan Włodzimierz Śledź –
zaangażował do tego sześć osób niepełnosprawnych oraz czterech profesjonalnych rzeźbiarzy.
Efektem tego Pleneru jest bardzo duża satysfakcja i dowartościowanie osób niepełnosprawnych
uczestniczących w tym przedsięwzięciu oraz produkt tego zadania –
cztery 3, 5 metrowe rzeźby. Rzeźby zostały przekazane przez Stowarzyszenie „AKSON”
dla Miasta Sławno celem podniesienia atrakcyjności naszego miasta a jednocześnie
zmobilizowania innych do podobnej działalności.
Działania Stowarzyszenia:
Stowarzyszenie jest organizatorem wielu konkursów integracyjnych np. konkurs
na najładniejsza palmę wielkanocna, w którym licznie wzięła udział młodzie
szkolna.
Stowarzyszenie wspiera osoby niepełnosprawne w remontach mieszkań, zapotrzebowaniu
na odzie, w wizytach u wszelkiego rodzaju specjalistów medycznych
łącznie z dowozem, pokryciu kosztów dowozu, wspomaga w zaopatrzeniu
na środki ortopedyczne, przygotowuje paczki żywnościowe dla rodzin, które
znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.
Z okazji „Mikołaja”, co roku Stowarzyszenie organizuje drobne upominki
i paczki dla dzieci niepełnosprawnych w powiecie.
W ramach pomocy dla mieszkańców Sławna sprowadzało artykuły spożywcze
z Banku Gospodarki żywności przez okres 5 lat.
Co roku organizowane jest spotkanie wigilijne i wielkanocne, w którym uczestniczą
mieszkańcy powiatu sławieńskiego wraz z władzami lokalnymi.
Każdego roku w ramach integracji społecznej Stowarzyszenie organizuje „Dni
otwarte” w Warsztatach Terapii Zajęciowej. Społeczność lokalna w tych dniach

ma możliwość uczestniczyć - zaznajomić się ze specyfika Warsztatu. Dni te cieszą
się dużym poparciem i zainteresowaniem społecznym.
Stowarzyszenie organizuje wycieczki krajoznawcze, w których uczestniczą wychowankowie
Domu Dziecka, Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, Placówki
Opiekuńczo – Wychowawczej.
Organizacja dwutygodniowej półkolonii dla dzieci niepełnosprawnych z powiatu
sławieńskiego. Zadanie to było obsługiwane przez uczestników naszego
Warsztatu oraz Kadrę
Wyjazdy na wszelkiego rodzaju wyjazdy muzyczne
Odpowiedzieliśmy na odzew Pana Burmistrza Miasta Sandomierz o powodzi,
jaka ich dotknęła – wspomogliśmy finansowo rodzinę z niepełnosprawnym
dzieckiem. Przygotowaliśmy paczkę żywnościowa i rzeczowa.
Nasze Stowarzyszenie przez czas swego istnienia korzystało z pomocy Wolontariuszy
– uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, liceum. W naszych integracyjnych
występach biorą udział najmłodsi nasi Wolontariusze, którzy są bardzo zżyci
z WTZ – gościmy u siebie często przedstawicieli przedszkoli sławieńskich.
Zatrudniamy statystów, którzy uczą się pracy z osobami niepełnosprawnymi. Osoby te
kończą staż nie tracą w przyszłości z nami kontaktu. Łatwiej w przyszłości otrzymują
prace legitymując się tym, e odbyli u nas staż. Niektórzy ze stażystów wyjechali za
granice, przy każdym pobycie w kraju odwiedzają nasza młodzie obdarowując uczestników
Warsztatu drobnymi upominkami.
Nad wszystkimi naszymi imprezami integracyjnymi honorowy patronat obejmuje
Pan Starosta Sławieński. Wspierają nas wszystkie władze lokalne w powiecie. To
właśnie dzięki temu poparciu udało nam się zorganizować tyle imprez w których
uczestniczy z roku na rok coraz więcej publiczności. Sprzyja to pozytywnemu wizerunek
osób niepełnosprawnych w naszej społeczności.
Nasza działalność zmobilizowała osoby niepełnosprawne i ich rodziny do ujawnienia
się naszej społeczności, do pokazania swoich problemów otwartości, wyzbycia
się wstydu. Starostwo Powiatu Sławieńskiego za nasza działalność nagrodziło nas dwukrotnie
„Laurem Starosty”. Radni Miasta Sławno przyznali Stowarzyszeniu za jego
działalność na ręce Pani Elżbiety Bronowickiej – Stawickiej nagrodę w postaci „Gryfa
Sławieńskiego”
Na co dzień pracujemy bardzo ciężko – rozwiązujemy setki problemów osób
niepełnosprawnych i ich rodzin. Udzielamy wsparcia po przez różnego rodzaju porady
prawne. Stworzyliśmy w powiecie bardzo liczna rodzinę otwarta na wszystko i dla
wszystkich. Jesteśmy partnerami Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych, Miejskich
Ośrodków Pomocy Społecznej, Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie oraz Stowarzyszeń. Nasza współpraca jest obustronna
i bezkonfliktowa – zawsze obie strony starają się znaleźć kompromis mając na uwadze
dobro osoby niepełnosprawnej.
Stowarzyszenie Reprezentują:
1. Przewodniczący - Pani Ewa Rańczuk
2. V – ce Przewodniczący – Pani Stanisława Czyżewska
3. Członek Zarządu – Pani Regina Karendał

