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Coś dla najmłodszych
Wspólnota dla dzieci – spotkania odbywają się w wybrane soboty w przedszkolu Sióstr
Szkolnych de Notre Dame w Katowicach Brynowie. Dzieci w towarzystwie młodych
asystentów bawią się, biorą udział w zajęciach ruchowych, rękodzielniczych czy kulinarnych.
O nowej inicjatywie przeczytasz w artykule w Gościu Niedzielnym.

Za swoją działalność z dorosłymi
niepełnosprawnymi intelektualnie w listopadzie
2017 r. otrzymali nagrodę od prezydenta RP. Teraz
na zajęcia zapraszają dzieci.
Mowa o Stowarzyszeniu na Rzecz Niepełnosprawnych SPES z siedzibą w Katowicach, od
ponad 30 lat integrującym to środowisko. Wśród wolontariuszy jest m.in. uśmiechnięta Basia
Piela, studentka pedagogiki specjalnej. To właśnie ona odpowiedzialna jest za trwające od
jakiegoś czasu comiesięczne spotkania wspólnoty dla dzieci, ich rodziców oraz młodych
asystentów. – Wiemy, że jest dużo miejsc, gdzie na zajęciach mogą spotkać się dzieci
niepełnosprawne, ale u nas jest trochę inaczej. Chcemy, żeby to Pan Jezus był w centrum
naszych spotkań – wyjaśnia. Zajęcia odbywają się raz w miesiącu w sobotę w przedszkolu
„Tęcza”, prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr de Notre Dame przy ul. Warzywnej
26 w Katowicach. Zaproszone są na nie także dzieci w pełni zdrowe. Zajęcia są całkowicie
darmowe.
Żeby wziąć w nich udział, wystarczy… zamienne obuwie. Spotkania trwają 2–3 godziny.
Dzieci nie tylko gromadzą się na zabawie, ale i wokół Jezusa – zawsze jest Msza lub inna
forma modlitwy. Odwiedzamy ich tuż przed świętami Bożego Narodzenia. Najpierw Msza,
którą jak zawsze odprawia dla nich ks. Łukasz Walaszek, potem – ozdabianie pierników. To
frajda dla wszystkich – i dla dzieci, i dla ich dorosłych opiekunów.
– Chodzi o robienie razem prostych rzeczy. Dziś ozdabiamy pierniki, innym razem grabiliśmy
liście, ostatnio robiliśmy sałatkę owocową. Niby takie normalne zajęcia, ale dla dzieci to jest
coś – ocenia Basia. Do dyspozycji dzieci – z czego najwyraźniej najbardziej się cieszą – są też
sala gimnastyczna i basen kulkowy. Ksiądz Łukasz nie tylko odprawia dla nich Msze, ale
również znajduje czas na wspólne zabawy i rozmowę. Jest rezydentem w parafii
Najświętszych Imion Jezusa i Maryi w Katowicach oraz studentem pedagogiki.
Osoby zainteresowane spotkaniami proszone są o kontakt z Barbarą Pielą – e-mail:
spes@spes.org.pl lub ze Stowarzyszeniem SPES.
Dane kontaktowe i więcej informacji na spes.org.pl.

