Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość Życia”
powstało jesienią 2001 roku. Założyła je grupa ludzi, którym los osób
niepełnosprawnych nie jest obojętny: rodzice, przyjaciele, a także ci, którzy
zajmują się tymi problemami profesjonalnie – pedagodzy, psycholodzy,
pracownicy socjalni.
Zgodnie z zapisem w Statucie Stowarzyszenie „zajmuje się działalnością na
rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie problemów osobowych, socjalnych,
bytowych, a także wynikających ze stosunku zatrudnienia.
Czyni to poprzez prowadzenie imprez, organizowanie warsztatów, świetlic
środowiskowych, punktów konsultacyjnych, grup samopomocy i innych
jednostek, które działają na rzecz podniesienia jakości życia osób
niepełnosprawnych”. Ujmując rzecz mniej urzędowym językiem,
Stowarzyszenie istnieje po to, żeby życie osób niepełnosprawnych stało się
naprawdę radośniejsze i szczęśliwsze. Po to, żeby każdy niepełnosprawny mógł
otrzymać wsparcie i pomoc.

Pięć lat temu najważniejszym zadaniem, które stało przed
Stowarzyszeniem, było utworzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej. Wiele
wysiłku włożono, by zadanie to zrealizować. Poszukiwano odpowiedniego
budynku na siedzibę Warsztatów, jednano sojuszników dla tego projektu
w różnych instytucjach, przekonywano do niego władze i radnych Miasta
i Powiatu, informowano o nim mieszkańców Żar. A gdy wreszcie prace
remontowe ruszyły, Stowarzyszenie zgromadziło pokaźne środki finansowe

i materiały budowlane, które wsparły remont. I chociaż ostatecznie różne
uwarunkowania sprawiły, że to nie Stowarzyszenie zostało głównym
organizatorem i organem prowadzącym, jednak nasz wkład w sukces
przedsięwzięcia jest naprawdę znaczny. Dzięki naszemu wsparciu dzisiaj
w wyremontowanym budynku przy ulicy Boh. Getta 19 działają nie tylko
Warsztaty Terapii Zajęciowej, ale też dwa Środowiskowe Domy Samopomocy.
Stowarzyszenie także ma tutaj swoją siedzibę i prowadzi tu intensywnie swoją
działalność.
Oczywiście, aktywność Stowarzyszenia nie sprowadza się tylko do
organizacji Warsztatów. Robimy o wiele więcej. Staramy się wszechstronnie
działać na rzecz osób niepełnosprawnych. Naszą wizytówką i dumą jest
prowadzenie popołudniowych zajęć aktywizacyjno – terapeutycznych dla dzieci
i młodzieży oraz osób dorosłych. W ciągu kilku lat wzbogacaliśmy stopniowo
ofertę tych zajęć i dziś działają trzy świetlice środowiskowo – terapeutyczne
(grupa muzyczna, plastyczna i, od lutego tego roku - informatyczna) oraz trzy
grupy teatralne (teatr plastyki, teatr ruchu i teatr słowa). Dzięki temu
kilkadziesiąt osób niepełnosprawnych aktywnie i twórczo spędza swój wolny
czas. Grupy te prezentują swój dorobek na różnych występach i przeglądach.
Z sukcesami!

Do tego należy dodać coroczną organizację letnich półkolonii i wycieczek
oraz regularne zajęcia na basenie i wyjazdy na hipoterapię. W zeszłym roku
Stowarzyszenie po raz pierwszy zorganizowało turnus rehabilitacyjny.

Środki na swą działalność Stowarzyszenie pozyskuje w różny sposób.
Szukamy sponsorów. Zabiegamy o granty w wielu instytucjach i fundacjach.
Co roku organizujemy loterie fantowe. Z dobrym skutkiem bierzemy udział
w akcji pozyskiwania 1% należnego podatku. Staramy się wykorzystać każdą
okazję, by zdobyć fundusze, które pozwolą nam zrobić jeszcze więcej dla osób
niepełnosprawnych.
Ale nie tylko! Zależy nam na tym, by osoby niepełnosprawne same zaczęły
działać w swoim interesie. Systematycznie zwiększa się liczba
niepełnosprawnych członków Stowarzyszenia, którzy aktywnie włączają się
w różne przedsięwzięcia i zadania. Fakt ten uznajemy za nasz wielki sukces.
Mamy też nadzieję, że w niedalekiej przyszłości, o ile zdołamy pozyskać środki
na zakup odpowiedniej klasy komputera, w biurze Stowarzyszenia będą mogły
odbywać praktyki i staże zawodowe osoby niepełnosprawne.
Wszystkich, którzy chcieliby nawiązać z nami kontakt, serdecznie
zapraszamy!
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