Poci¹g

Karawana

ju¿ ruszy³

Coraz

wyraŸniej

rysuje

organizacjami
Pocz¹tki

siê wspó³praca

pomiêdzy

skierniewickimi

stowarzyszeniami

zajmuj¹cymi

Tu te¿ realizowany

bêdzie

siê osobami

niepeinosprawnymi

i podobnymi

spoza granic Polski

tej wspó³pracy

mia³y miejsce

w sierpniu

w Skierniewicach.

program

.Poci¹g

Karawana.

A za trzy lata odbêdzie

siê jego podsumowanie.
W Skierniewicach
wszystko zaczê³o siê w sierpniu.
Odby³y siê wtedy miêdzynarodowe
Uczestniczy³o w nich oko³o 60 osób, w tym równie¿ niepelnosprawni
ze Skierniewic
Inicjatorem
siê sprawami

przedsiêwziêcia

jest Otto Walser

ze Szwajcarii,

prowadz¹cy

tamtejszy

warsztaty

plastyczno-muzyczne

oddzia³ miêdzynarodowej

osób

sieci Karawany

niepeinosprawnych

-organizacji

zajmuj¹cej

osób niepeinosprawnych

Karawana
wspó³pracuje
Skiemiewcach
Ponadto

ze skierniewick¹
organizacj¹
Sprawni
Inaczej i oddzia³em
Polskiego
Stowarzyszenia
Mi³oœników Kolei z siedzib¹
partnerami do wspó³pracy s¹ animatorzy kultury z Warszawy, pedagodzy z Gdañska i rosyjska organizacja Dzieci Ulicy

-Ide¹
jest integracja œrodowisk osób sprawnych i niepeinosprawnych
poprzez szeroko rozumian¹
sztukê -mówi
W³adys³aw Szrajbrowski
Miasta w Skierniewicach
-Nie chodzi te¿ o to, by narzucaæ coœ i robiæ dla niepeinosprawnych,
ale by oni robili coœ sami dla siebie -dodaje.
Po sierpniowych

zajêciach

ujêcie w konkretny

warsztatowych

program

dalszych

W tym celu przedstawiciele
samorz¹d miasta przebywali
Wszystkie

strony

skierniewickiej
w paŸdzierniku

przedstawi³y

fotograficzno-filmowe,

w skierniewickiej

wspólnych

teatralne

swoje

parowozowni

i drugiej czêœci warsztatów

przyszed³ czas na zaplanowanie

do trzyletniego

programu

Stowarzyszenia

wspó³pracy

Planowane

Mi³oœników Kolei,

s¹ miêdzy

a tak¿e osoby

Podsumowaniem

artystycznym
wyst¹pi¹
Stowarzyszenie
Sprawni Inaczej i dzia³aj¹cy przy nim Warsztat
Oœrodek Opiekuñczo-Rehabilitacyjny,
a tak¿e
Placówka
Opiekuñczo-Wychowawcza
Dwie godziny programu podczas skierniewickiego
œwiêta przewidziano w³aœnie dla nich.

ca³ego przedsiêwziêcia

bêdzie trzydniowy

festiwal.

Zaplanowano

-Wiadomo
ju¿ dzisiaj, ¿e do naszego miasta przyjedzie oko³o 100 osób
Rosjan -mówi
Ma³gorzata Odnoczko, która jako przedstawiciel
samorz¹du
Twórcy

programu

,Poci¹g

i

innymi warsztaty

reprezentuj¹cy

taneczne,

a tak¿e

i kulinarne

Zaplanowano
ju¿ tak¿e udzia³ Karawany w przysz³orocznym
Œwiêcie Kwiatów, Owoców i Warzyw. Wspomniane
stowarzyszenia
otwieraj¹cej
œwiêto paradzie. Bêd¹ mia³y ponadto mo¿liwoœæ zaprezentowania
siê na scenie w amfiteatrze w parku miejskim.
Ze swoim programem
Wspólna
Troska
i
Szkolno-Wychowawczy

z Urzêdu

dzia³añ.

organizacji Sprawni Inaczej, Polskiego
przez kilka dni w Lucernie w Szwajcarii.

propozycje

w Szwajcarii

w

Karawana"

ubiegaæ siê bêd¹ o fundusze

wezm¹

udzia³ w

Terapii Zajêciowej,
Stowarzyszenie
.Dom'
i Pañstwowy
Oœrodek

go w 2006 roku w Skierniewicach.

Bêdziemy goœciæ Francuzów, £otyszy, Niemców, W³ochów, Szwajcarów
skierniewickiego
znalaz³a siê w delegacji przebywaj¹cej
w Szwajcarii

na jego realizacjê

z Unii Europejskiej.

(kg)

i

