Zakład Aktywności Zawodowej „Niezapominajka”
w Gołaszewie laureatem „Sposób na sukces” 2007 roku.
„Choroba jest klasztorem, który ma swoją regułę, swoja ascezę,
swoje cisze i swoje natchnienia” – Albert Camus.
Takie „natchnienia” na pewno znaleźli chorzy, niepełnosprawni
zatrudnieni w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Gołaszewie, który
przystąpił do VIII edycji ogólnopolskiego konkursu „Sposób na
sukces” ogłoszony przez Centrum Doradztwa Rolniczego w
Brwinowie. Celem tego konkursu jest promocja przedsięwzięć
tworzących nowe miejsca pracy na obszarach wiejskich, aktywizacja
gospodarcza mieszkańców wsi, upowszechnianie informacji o
wyróżnionych oraz wymiana doświadczeń i współpraca pomiędzy
uczestnikami konkursu. W VIII edycji tego konkursu ZAZ w
Gołaszewie zajął wyróżnienie I stopnia w kategorii Inicjatywy na
Rzecz Społeczności Lokalnych.
Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie powstał w 2006
roku , zatrudnia 30 osób niepełnosprawnych i 11 osób należących do
kadry obsługowo-rehabilitacyjnej.
Ośrodek ten powstał dzięki
zaangażowaniu Gminy Mieścisko współpracującej z Samorządem
Wojewódzkim oraz PFRON – em.
Ideą powstania tego zakładu było zatrudnienie osób
niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności, a
poprzez rehabilitację zawodową i społeczną przygotowanie ich do
życia w otwartym środowisku oraz pomoc w realizacji pełnego,
niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia na miarę ich
indywidualnych potrzeb.
Osoby zatrudnione w tym Zakładzie mają możliwość wyrwania
się z domu, nawiązania kontaktów, które byłyby wcześniej
niemożliwe do zrealizowania dla osób zamkniętych w swoich
„czterech ścianach” ze względu na swoją niepełnosprawność, osób ,
dla których nie ma ofert pracy na otwartym rynku, zwłaszcza na
terenach wiejskich.
W „Niezapominajce” zatrudniane są osoby, które ze względu na
schorzenia znalazły się na pograniczu wykluczenia społecznego, są to

osoby ze schorzeniami narządu ruchu, upośledzeniem umysłowym,
chorobą psychiczną, epilepsją oraz niewidomi.
W Zakładzie Aktywności Zawodowej w Gołaszewie utworzono
trzy działy usługowo-produkcyjne:
1.Dział ogrodniczo-porządkowy zajmujący się utrzymaniem terenów
zielonych na obszarze Gminy Mieścisko, świadczeniem usług
transportowych, uprawą warzyw, kwiatów i roślin ozdobnych,
hodowlą dżdżownicy kalifornijskiej dla własnych potrzeb,
utrzymaniem ciągów pieszych w sezonie zimowym.
2. Dział krawiecko-pamiątkarski – sekcja krawiecka prowadzi
działalność wytwórczą w postaci szycia kompletów pościeli,
podkładów medycznych, toreb lnianych z możliwością nadruku
reklamowego itp.
Sekcja pamiątkarska natomiast przygotowuje kartki okolicznościowe,
torebki papierowe, pudełka i wieńce ozdobne.
3. Dział niszczenia dokumentów zajmuje się niszczeniem
dokumentów z instytucji państwowych oraz firm prywatnych.
Zakład w Gołaszewie powołany został nie tylko do prowadzenia
działalności gospodarczej, jest to także miejsce do organizowania
różnorodnych form rehabilitacji takich jak:
- rehabilitacja lecznicza w ramach, której przeprowadza się
elektroterapię, laseroterapię, krioterapię, terapię lampą „Sollux”,
kąpiele wirowe, kinezyterapię, masaż klasyczny i leczniczy oraz
ćwiczenia ogólnousprawniające,
- rehabilitacja społeczno-zawodowa dostosowana jest do potrzeb
poszczególnych pracowników uwzględniając posiadane umiejętności i
indywidualne predyspozycje.
Każda z zatrudnionych osób niepełnosprawnych ma opracowany
indywidualny program rehabilitacji leczniczej, zawodowej i
społecznej z uwzględnieniem zakresu przewidywanej poprawy,
indywidualnych predyspozycji psychofizycznych, zaradności i
funkcjonowania w zbiorowości.
Pracownicy biorą udział w turnusach rehabilitacyjnych, różnych
formach kulturalnych skierowanych do osób niepełnosprawnych,
imprezach sportowych oraz spotkaniach integracyjnych. Przykładem

takiego spotkania może być udział w spotkaniu integracyjnym między
pracownikami zakładów aktywności zawodowej z Wielkopolski oraz
beneficjentami podobnych placówek z Dolnej Saksonii.
Zakład Aktywności Zawodowej podjął współpracę z Powiatowym
Urzędem Pracy w Wągrowcu w zakresie organizacji prac
interwencyjnych,
przygotowania
zawodowego
oraz
staży
absolwenckich. Osoby korzystające z tych form przeciwdziałania
bezrobociu oprócz zdobywania kwalifikacji zawodowych m.in. w
zakresie takich zawodów jak: krawiec, ogrodnik, fizjoterapeuta, czy
pracownik biurowy, zyskują cenne doświadczenie życiowe i
pogłębiają wrażliwość na problemy osób niepełnosprawnych.
Wyraźną zasługą powstania ZAZ jest zmiana mentalności
mieszkańców Gołaszewa i gminy Mieścisko w sposobie podejścia do
problemu niepełnosprawności .Trudno przecież zrozumieć dogłębnie
ten problem osobom, które na co dzień nie spotykają się z
niepełnosprawnością, osobom, które są zdrowe.
Zetknięcie się z tą kwestią, ukazanie pozytywnych rozwiązań
problemu, bez zbędnego teoretyzowania, uczy wrażliwości i tolerancji
a o to przecież chodzi – by ludzie zauważali na co dzień w sposób
pozytywny tych , którzy sami o swoje sprawy się nie upomną .
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