
PODSUMOWANIE 

REALIZACJI PROJEKTU
„WYOBRAŹ SOBIE, 

JAKBYŚ BYŁ 
NIEWIDOMY”



• Termin realizacji projektu: 2 – 28.09.2011

• Miejsce realizacji: obiekt Publicznej Szkoły 
Podstawowej nr 7 w Strzelcach Opolskich

• Organizatorzy: Gmina Strzelce Opolskie, 
Miasto Soest, Strzeleckie Stowarzyszenie 
na Rzecz Rozwoju Edukacji Lokalnej, 
Strzelecki Ośrodek Kultury.

• Projekt wspierany przez Land Nadrenii 
Północnej – Westfalii.

• Projekt objęty Honorowym Patronatem 
Marszałka Województwa Opolskiego.

• Patronat Medialny – TVP Opole





• Z propozycją realizacji projektu w naszym mieście
wystąpił wiosną tego roku honorowy obywatel naszego
miasta Pan Helmut Albers z miasta partnerskiego Soest.

• Wspaniały cel, założenia projektu oraz jego
innowacyjność stały się argumentami przemawiającymi
za przystąpieniem do jego realizacji.

• Z pełną świadomością z jakimi problemami przyjdzie
się nam zmierzyć została podjęta decyzja o realizacji
projektu na terenie naszej gminy. Koncepcja, miejsce
realizacji, sposób wykonania ekspozycji, zostały
ustalone na spotkaniach roboczych z przedstawicielem
miasta partnerskiego Soest w maju i czerwcu.



• Po zapoznaniu się z założeniami projektu ustalony 
został wykaz zadań oraz terminy ich realizacji 
warunkujące otwarcie ekspozycji w terminie          
2 września 2011 roku.

• Najważniejszymi działaniami jakie należało 
natychmiast podjąć były:

• określenie niezbędnych materiałów do wykonania 
ekspozycji,

• określenie przewidywanych kosztów i źródeł 
finansowania realizacji projektu,

• pozyskanie partnerów oraz wolontariuszy 
do pracy w ramach realizacji projektu.



Dzięki zrozumieniu lokalnych przedsiębiorców udało się 
pozyskać w formie darowizny oraz zakupić:

• 728 m2 płyt meblowych OSB – darowizna firmy Kronospan,

• drewno niezbędnego do wykonania konstrukcji nośne 
zakupiło Strzeleckie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 

Edukacji Lokalnej, dzięki środkom finansowym 
przekazanym przez Nadleśnictwo Strzelce Opolskie, 

Przedsiębiorstwa Przemysłu Obuwniczego 
w Strzelcach Opolskich oraz firmy MALEX,

• materiały do montażu ekspozycji przekazały firmy: 
„DREMEX” Lech Mularczyk Strzelce Opolskie, Szkółki 
Drzew i Krzewów Owocowych oraz Ozdobnych Piotr 

Konieczko z Gogolina, Warsztat Instalacyjno Sanitarny 
i Ogrzewczy Joachim Student z Kolonowskiego.



Sale gimnastyczne obiektu szkolnego stały się miejscem budowy.



Zaciemnianie obiektu, budowa ścian i innych elementów, 
w tym systemu  oświetlenia awaryjnego, to potężny 

udział i zaangażowanie firm: 

• Zakładu Remontowo Budowlanego Hubert Ploch         
z Jemielnicy, 

• Usługi Ogólnobudowlane Joachim Spyra z Błotnicy 
Strzeleckiej, 

• „WISTOLM” s.c. Strzelce Opolskie 

oraz:

• Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej gminy, 

• penitencjariuszy z Zakładu Karnego Nr 2 w Strzelcach 
Opolskich,

• wolontariuszy.

• Ostatni tydzień prac to również duży wkład młodzieży 
partnerskiego miasta Soest.



• Tydzień przed oficjalnym otwarciem uzyskano 

efekt końcowy.

• Ekspozycja była gotowa do przyjęcia 

zwiedzających.

Oficjalna inauguracja projektu odbyła się             

2 września 2011 roku.



(fot. Radosław Dimitrow)



Wystawa w absolutnej ciemno ści 
wywarła na zwiedzaj ących bardzo 
duże wrażenie. 
Trudno im si ę było przyzwyczai ć 
do tego, że „receptor wzroku 
nie pracuje.“
Dziękowali za „znakomite i cenne” 
doświadczenie, za „niesamowite 
przeżycie.” 
Mówili: „Jakie szcz ęście, że widz ę! 
Ukłon do ziemi dla tych, 
którzy w takich warunkach żyją 
codziennie”. 
Twierdzili te ż, że przecie ż „wraz 
z latami sami mo żemy znale źć się 
w grupie niepełnosprawnych. 
Robiąc coś dla niepełnosprawnych –
robimy to dla siebie.”



• FINANSOWANIE 

–Samorząd Strzelecki,

–Strzeleckie Stowarzyszenie na rzecz 

Rozwoju Edukacji Lokalnej,

–Strzelecki Ośrodek Kultury,

–Miasto partnerskie Soest (Niemcy)

–Darczyńcy



• Równolegle z budową ekspozycji trwały 

działania mające na celu realizację 

najważniejszego zadania – pozyskania 

do pracy WOLONTARIUSZY.

• Już pierwsze dni poszukiwań potwierdziły, 

że to zadanie będzie największym wyzwaniem 

dla organizatorów. 23 dni ekspozycji,       

blisko 2400 godzin pracy było wskazaniem,    

że potrzeby w tym zakresie będą dotyczyły 

znaczącej liczby wolontariuszy.



• Dzięki wspaniałej postawie wielu osób i ich 

osobistemu zaangażowaniu udało się 

zabezpieczyć obsługę projektu.

• 130 wolontariuszy pracowało poświadczając 

swoją postawą zrozumienie celu projektu.

• Znaczący udział w realizacji tego zadania miała 

grupa 16 wolontariuszy zrzeszonych w Polskim 

Związku Niewidomych.

• Ekspozycję odwiedziło 3200 osób 



Najserdeczniejsze, pełne szacunku 

podziękowania za pracę jako Wolontariusz 

przy realizacji projektu „Wyobraź sobie, 

jakbyś był niewidomy”, przeprowadzonego 

przez Gminę Strzelce Opolskie we współpracy 

z partnerskim miastem Soest, w okresie 

od 2 do 28 września 2011 roku.

Dziękujemy za zrozumienie sensu i potrzeby 

misji społecznej, jaką jest wolontariat. 

Poświęcając swój wolny czas innym, daje 

się potrzebującym cząstkę samego siebie,       

a to jest dar największy.

Organizatorzy


