
Na  razie jednorazowa inicjatywa, z założenia,  jest działaniem cyklicznym. Zajęcia 
przeprowadzane przez wolontariuszki - uczestniczki ZS nr 1 im. E. Kwiatkowskiego                        
w Myszkowie, uwarunkowane są spotkaniami opiekunów prawnych dzieci 
niepełnosprawnych, które odbywają się raz w miesiącu.  W miarę zapotrzebowania, działania 
uczestniczek, polegałyby przede wszystkim na obcinaniu włosów dzieciom i ich opiekunom 
prawnym, czytaniu bajek, realizowaniu teatrzyków kukiełkowych. Pani Anita Kruszyńska 
zaproponowała również prowadzenie, dla dzieci i ich opiekunów, zajęć relaksacyjnych, t.zw. 
„kąpieli”                           w dźwiękach gongów i mis tybetańskich. Ponadto, wolontariuszki 
będą wspierać akcje organizowane przez fundację. 

 

Pierwsze świadczenia wolontariackie uczestniczek, odbywały się dnia 29.03.2019 r.                       
w godzinach popołudniowych na  terenie Szkoły Podstawowej nr 4, z pierwszymi w mieście 
oddziałami specjalnymi dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem, która 
Fundacji „poMocna” udostępnia świetlicę oraz sale.  

Trzy wolontariuszki, uczennice I klasy ZS nr 1 im. E. Kwiatkowskiego w Myszkowie, 
kształcące się w zawodzie fryzjer, pod opieką dwóch wychowawców OHP, powitały 
wszystkich obecnych na spotkaniu wielkanocnymi ciastkami, które wykonała podczas zajęć 
praktycznych uczestniczka Kamila Wieszczyk, a zasponsorował jej pracodawca - 
myszkowski producent wyrobów cukierniczych, Pan Marek Jedynak.  

Po zapoznaniu opiekunów prawnych dzieci niepełnosprawnych z ofertą działań 
wolontariackich naszych uczestniczek, do  obcinania włosów zaczęły zgłaszać się pierwsze 
dzieci. Po przełamaniu lodów, do obcięcia ustawiła się spora kolejka niepełnosprawnych 
dzieci i młodzieży. Dziewczynki poddały się dodatkowo malowaniu paznokci.  

Po zajęciach upiększających, każde dziecko mogło wziąć udział w sesji relaksacyjnej,                       
z użyciem gongu wietrznego, misy terapeutycznej oraz dzwonka Zaphir. Część dzieci 
podchodziła do zajęć z pewną rezerwą, jednak gdy okazało się, że czują się po nich bardziej 
odprężone i wyciszone, ilość zainteresowanych zajęciami mam i dzieci, znacznie wzrosła.  

Zajęcia odbywały się pod czujnym okiem mam, na specjalnie przygotowanej sali do 
integracji sensorycznej, w której na co dzień odbywają się zajęcia rehabilitacyjne i terapia 
indywidualna. 

Na zakończenie spotkania, opiekunowie prawni dzieci niepełnosprawnych wyrazili 
swoje zadowolenie i chęć uczestnictwa w kolejnych zajęciach. Mamy dzieci 
niepełnosprawnych zgłosiły swój akces do udziału w stylizacji fryzur podczas kolejnego 
spotkania.    

Nasze uczestniczki brały udział w działaniach wolontariackich po raz pierwszy. 
Zajęcia były dla nich ogromnym wyzwaniem. Dziewczęta, podczas działań, wykazały się 
ogromną cierpliwością, wyrozumiałością i indywidualnym podejściem do każdej osoby 
niepełnosprawnej. 


