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Baumit pomaga niep

Baumit pomaga niepełnosprawnym
Warsztat Terapii Zajęciowej w Zawadzie Uszewskiej, działający pod patronatem Stowarzyszenia „Pomocna
Dłoń”, każdego dnia otacza opieką 45 osób niepełnosprawnych intelektualnie z terenu gmin Gnojnik, Brzesko,
Czchów, Iwkowa i Bochnia. Głównym zadaniem Warsztatu jest rehabilitacja zawodowa i społeczna tych osób,
pod fachowym okiem instruktorów terapii zajęciowej, która umożliwi im zdobycie odpowiednich wiadomości i
umiejętności potrzebnych do samodzielnego funkcjonowania.

Firma Baumit przekazując kompletny system ociepleń przyczyniła się do aktywizacji pracowni remontowo – budowlanej. Gest
ten pozwoli na poszerzenie zakresu zdobywanych umiejętności zawodowych przez podopiecznych stowarzyszenia. Materiały
wykończeniowe umożliwią docieplenie elewacji nowo rozbudowanej części budynków, w których prowadzone są warsztaty.

Firma Baumit – producent materiałów budowlanych - nie odmówił pomocy podopiecznym Warsztatów Terapii Zajęciowej w
Zawadzie Uszewskiej i przekazał na ich rzecz kompletny system ociepleń. Materiały firmy Baumit pozwolą docieplić 120m²
elewacji nowo rozbudowanej części budynków, w której znajdują się sale dydaktyczne. Produkty przekazane przez firmę
Baumit umożliwią nie tylko remont fasady, ale zaktywizują uczestników pracowni remontowo - budowlanej. Oznacza to, że
podopieczni warsztatów zapoznają się z technologią docieplenia budynków i będą mieli okazję wykonać wszelkie prace
dociepleniowe pod okiem fachowego instruktora. Dar firmy Baumit umożliwi przyklejenie styropianu do ściany,
przygotowanie ściany do warstwy zbrojeniowej oraz nałożenie tynku i dwukrotnej warstwy farby silikonowej. Warto podkreślić,
że zajęcia te będą częścią indywidualnego programu rehabilitacji i terapii społecznej oraz zawodowej zmierzającej do
ogólnego rozwoju oraz poprawy sprawności każdego uczestnika. „Wspieramy tego typu inicjatywy, gdyż jesteśmy pełni
podziwu dla osób prowadzących ten projekt, a także realizowanych zadań w ramach rehabilitacji społecznej i zawodowej
podopiecznych Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń” – wyjaśnia Aleksandra Gilewska, Manager ds. Marketingu w firmie Baumit.

Wsparcie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zawadzie Uszewskiej przez firmę Baumit umożliwi wykonanie remontu elewacji
budynku, w którym znajdują się pracownie. Współpraca ta pozwoli także na zapoznanie się uczestników z technologią
ocieplenia, nabycie umiejętności wykonania renowacji fasady, możliwość współpracy w grupie – brygadzie remontowej, jak
również podejmowanie nowych wyzwań oraz uświadomienie sobie braku ograniczeń społecznych i zawodowych.
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