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OPINIA i REKOMENDACJE  

Fundacja „Maximum” jako organizacja pozarządowa oraz lider projektu realizowała w naszym 
Ośrodku Wsparcia Osób Starszych projekt pt. „JESTEŚMY”. Aktywizacja twórcza i społeczna osób  
z zaburzeniami …”, kierownikiem projektu był Dr Dariusz Piotr Klimczak – prezes Fundacji. Zespół 
projektu stanowiły następujący eksperci: 
 
Zespół projektu: 
1. arteterapia i plener: Prof. dr hab. Grażyna Borowik 
2. opieka psychiatryczna: Dr Andrzej Kowal 
3. arteterapia i plener: Dr Aleksander Pieniek 
4. komunikacja społeczna: Dr Mirosława Kopystiańska 
5. biblioterapia: Dr Agnieszka Sojka 
6. dramoterapia: Dr Dariusz Piotr Klimczak 
7. korczakoterapia: Dr Anna Kamińska 
 

Fundacja „Maximum” rzetelnie i z pasją realizowała zadania wyznaczone w projekcie. Warto 
tutaj podkreślić pełne bezinteresowności zaangażowanie Zarządu Fundacji w działania aktywizacyjne. 
Duże uznanie wśród naszych podopiecznych budził entuzjazm, empatia, życzliwość, z jakim eksperci 
podeszli zarówno do nich samych, jak i ich problemów zdrowotnych. Zawarte w ten sposób 
„przymierze terapeutyczne” było zaczynem dobrostanu psychicznego naszych podopiecznych. 

Warto tutaj podkreślić zaangażowanie Pana Prezesa dra Dariusza Piotra Klimczaka, który 
wychodził zawsze z inicjatywą spełnienia potrzeb zarówno naszego Ośrodka, jak i podopiecznych, ich 
aktywizacji twórczej i społecznej. Nie szczędził na to środków własnych, jak i powierzonych. Zwłaszcza 
udział naszych beneficjentów w jego wieczorze autorskim w Rubinstein Residence w Krakowie, 
podczas którego mogli uczestniczyć w „Leśnej medytacji”, jego autorskim ćwiczeniu dramowym  
i terapii relaksacyjnej zyskał się z aplauzem i pełną akceptacją tej formy aktywizacji twórczej  
i społecznej. Są to bardzo oryginale i nowoczesne, godne polecenia i kontynuacji, metody 
aktywizacyjne i terapeutyczne (min. Drama, video and Internet interaction trening). 

Wdrożenie kreatywności uczestniczącej i partycypującej jako podstawowych bodźców 
stymulujących rozwój psychiczny i osobisty, wymianę doświadczeń, współpracę i integrację społeczną 
było fundamentem działań projektowych. Cieszymy się, iż nasz Ośrodek mógł być włączony w tę jakże 
pożyteczną i potrzebną pracę społeczną.  

Gorąco polecamy sprawdzonego i godnego partnera, jakim stała się dla nas Fundacja 
„Maximum”. 

 
Z wyrazami szacunku 

 
(–) S. Mgr Jeremia Cecylia Pociejewska 
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