Stowarzyszenie Otwarte Drzwi faktycznie otworzyło drzwi wpuszczając
do „dobrego świata” zarówno moją córkę Anię jak i nas – rodziców.
Ania trafiła do Stowarzyszenia dzięki rekomendacji przez zaprzyjaźnioną szkolną
koleżankę – uczestniczkę Stowarzyszenia.
Zgodnie z opinią psychologiczną córka jest upośledzona intelektualnie w stopniu
lekkim (nie posiada orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – w zgodzie
z obowiązującym prawem)
Nasz pierwszy kontakt ze Stowarzyszeniem poprzez Panią Iwonę WojtczakGrzesińską, to zdumienie i oczarowanie.
Zdumienie, że istnieje organizacja, której założeniem i celem jest w szerokim
zakresie pomoc osobom w różny sposób i w różnym stopniu poddawanym
wykluczeniu.
Oczarowanie – zespół wspaniałych, życzliwych, o wielkim sercu, bezinteresownych
ludzi, dla których każdy człowiek bez względu na swoje zdefiniowane ułomności
i niedoskonałości jest pełnowartościowy i ważny.
Patrząc z perspektywy niemal trzech lat uczestnictwa Ani w Ośrodku Wsparcia Osób
Niepełnosprawnych Partnerzy działającego w ramach Stowarzyszenia Otwarte Drzwi
wiem, że to najlepszy wybór jaki mogliśmy podjąć aby udoskonalić, urozmaicić
i ułatwić codzienne życie naszego dziecka.
Tu nie marnuje się ani czas, ani pieniądz, ani często olbrzymi wysiłek personelu
poświęcony uczestnikom.
To dzięki ogromnemu zaangażowaniu kadry specjalistów Stowarzyszenia większość
naszych pociech pracuje. W tym gronie szczęśliwców jest i moja córka.
Mam nieodparte wrażenie, że niezwykle przyjazna, pełna szczerości i otwartości
atmosfera wszechobecna w Stowarzyszeniu daje nam – rodzicom/opiekunom osób
z niepełnosprawnością, a także im samym, poczucie bezpieczeństwa, poczucie
równości w społeczeństwie i inspiruje nas do szeroko rozumianej aktywności.
Wszystkim pracownikom Stowarzyszenia dziękuję za ciężką pracę, życzliwość,
opiekę i wielkie serce. Nie wyobrażam sobie funkcjonowania zwłaszcza w przyszłości
mojej córki Ani bez Państwa wsparcia.
Jesteście potrzebni do życia osobom z dysfunkcjami jak powietrze i woda. Dziękuję.
Wszystkich Państwa odwiedzających stronę internetową Stowarzyszenia jak i
Państwa bliskich gorąco zachęcam do przekazania 1% podatku na Stowarzyszenie
Otwarte Drzwi.

To dobry wybór. To solidarność z osobami z niepełnosprawnością, z osobami
poddanymi wykluczeniu społecznemu. Jednym procentem swojego podatku
zmienisz ich życie na lepsze. „Otrzyj tę łzę” !
Marta Chmielak

