
UCHWAŁA NR VI/62/2015
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 24 lutego 2015 r.

w sprawie: nadania wyróżnienia "Zasłużony dla Miasta i Gminy Swarzędz".

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 14 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2013r., poz. 
594 z późn. zm., w związku z § 69 ust.1 lit.b Statutu Gminy Swarzędz, oraz na podstawie 
Uchwały nr LXII/560/2014 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie 
Regulaminu wyróżnień honorowych Gminy Swarzędz, Rada Miejska w Swarzędzu uchwala co 
następuje:

§ 1. 

Nadaje się wyróżnienie „Zasłużony dla Miasta i Gminy Swarzędz”

Stowarzyszeniu Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. L. Grajka.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka powstało 15 grudnia
1990 roku. Rozpoczęło działalność z potrzeby pomocy dzieciom i osobom
niepełnosprawnym, z przewlekłymi chorobami oraz ich rodzinom.

Stowarzyszenie prowadzi systematyczną rehabilitację, hipoterapię, dogoterapię, zajęcia
ruchowe na pływalni, zajęcia logopedyczne, psychologiczne i terapeutyczne grupowe. Dzieci
mają możliwość uczestniczenia w letnich wyjazdach wypoczynkowych i w półkoloniach.
Opieką rehabilitacyjną oraz terapeutyczną otoczone są również dzieci w ciężkim stanie,
które nie mają możliwości uczestniczenia w zajęciach w Stowarzyszeniu. Od kilku lat
funkcjonuje także system opieki specjalistycznej w ramach wczesnej interwencji dla
najmłodszych podopiecznych. Od 15 lat Stowarzyszenie prowadzi Warsztat Terapii
Zajęciowej dla 40 osób. Warsztat ten pełni rolę placówki rehabilitacji zawodowej i społecznej
i ma wielkie znaczenie w życiu osób niepełnosprawnych. Zaznaczyć należy, że
wszechstronną opieką otoczeni są również rodzice dzieci niepełnosprawnych. Mają
zapewnioną pomoc specjalistów i prawnika. Stowarzyszenie organizuje wiele imprez
integracyjnych, w tym baliki z Mikołajami, które dostarczają dzieciom mnóstwa radości.
Podopieczni uczestniczą też w zabawach, konkursach, wystawach organizowanych wspólnie
z placówkami oświatowymi, kulturalnymi, organizacjami społecznymi.

Początki nie były łatwe, ale dzięki bezinteresownej pomocy Spółdzielni Mieszkaniowej
w Swarzędzu, rodziców, lekarzy i ludzi, którym bliskie były sprawy dzieci niepełnosprawnych,
działalność Stowarzyszenia nabierała rozmachu. W czasie 25 lat działalności
Stowarzyszenie pozyskało wielu indywidualnych darczyńców, firmy, instytucje i duże grono
wolontariuszy, którzy bezinteresownie wspierają działania Stowarzyszenia.

Dziś pierwsi podopieczni swarzędzkiego Stowarzyszenia są już osobami dorosłymi –
jednak nazwa pozostała w wersji sprzed 25 lat. Tu swoje miejsce i pomoc znajdują bowiem
wszyscy niepełnosprawni, niezależnie od wieku.

Patrząc z perspektywy ćwierćwiecza można być dumnym, że praca Zarządu
Stowarzyszenia, specjalistów, pracowników Warsztatów Terapii Zajęciowej i dużego grona
wolontariuszy dała tak niezwykłe efekty, o dużej wartości społecznej. Dzieci i osoby
z niepełnosprawnościami czują się zdrowsze, akceptowane, wartościowe, mają swoje
miejsca nauki, usprawniania, pracy, możliwość uczestniczenia w życiu społecznym,
religijnym i po prostu są szczęśliwe.

W związku z powyższym całkowicie zasadne jest nadanie tytułu „Zasłużony dla Miasta
i Gminy Swarzędz" Stowarzyszeniu Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka.
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