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Wszyscy możemy być Ubabrane

Nazwa Ubabrane wzbudza przeróżne reakcje. Na przykład jest prośba              
o powtórzenie. Podobno zapada w ucho i jest świetna. Słyszymy                      
też: O!, ja ostatnio ubabrałam/em się przy malowaniu itp. itd. Ubabrane 
najczęściej kojarzy się z ubrudzeniem przy pracy, co poniekąd oddaje nasz 
zamysł na to miejsce. A kim są według nas Ubabrane? To osoby, które lubią   
to, co robią, inspirują się ludźmi i otoczeniem, czerpią radość z działania, mają 
iskrę w oku. Osoby, które każdą komórką ciała czują i doświadczają siebie       
w pracy, w działaniu.

Zakładając Ubabrane w kwietniu 2022 roku, miałyśmy ponad dwudziestoletnie 
doświadczenie w pracy z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością 
intelektualną oraz bardzo ważne doświadczenie siebie w pracy. Pracując dwie 
dekady w placówce, która funkcjonuje w oparciu o wytyczne ustawowe, obie 
przeszłyśmy proces zmiany myślenia – od terapeutycznego z nadania              
po relacyjny z wyboru. W naszej pracy, wśród osób, nazywanych zgodnie         
z językiem instytucjonalnym „uczestnikami” lub „podopiecznymi”, poznałyśmy 
ludzi o przeróżnych kompetencjach. Świetnych mediatorów, taktownych 
dyplomatów, pasjonatów, cierpliwych w dążeniu do celu, tych, którzy kreują 
rzeczywistość, oraz osoby, które mają swój osobisty język i pomysł na siebie. 
Było tego tak dużo, że zaczęłyśmy marzyć o miejscu, w którym będą spotykały
się osoby o różnych umiejętnościach i wspólnie stworzą produkt, działanie, 
rozwiązanie, które będzie można sprzedać i otrzymać wynagrodzenie. Dlatego 
w Ubabrane nie prowadzimy terapii. Tutaj każda osoba coś sobą wnosi, 
wzbogaca to miejsce. I bez niej nie byłoby ono już takie. Rozmawiamy            
i słuchamy. Każdy głos jest tak samo ważny. Nie piszemy indywidualnych 
planów terapii, ocen czy diagnoz. Jesteśmy uważne na pomysły, inicjatywy 
własne, które są dla nas szczególne. Zdajemy sobie sprawę z tego, że każdy 
człowiek jest w jakiś sposób określony i ma potencjał, który wspólnie chcemy
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przekuć na konkretne działania. Nie zamierzamy nikogo zmieniać i rzeźbić       
na nasz wzór i podobieństwo. Jeśli ktoś będzie chciał, to sam z siebie będzie 
się zmieniał. Nie budujemy relacji w oparciu o przekonanie, że to my wiemy 
lepiej i jesteśmy mądrzejsi, bo mamy na to papier (i to niejeden). Mamy 
jednak w sobie ogromną ciekawość. Każdy człowiek jest jakiś                          
i ma do zaoferowania coś swojego, niepowtarzalnego. Dzisiaj robimy ceramikę,
mydła według innowacyjnego i autorskiego pomysłu. Co będziemy robić           
za miesiąc? Jeszcze nie wiemy, ponieważ to miejsce piszą osoby, które 
przychodzą do Ubabrane.

Ubabrane pełną parą działa od sierpnia 2022 roku. Ubabrane to również 
Fundacja Ubabrane, która środki finansowe ze sprzedaży produktów, 
przeznacza na wspieranie dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną 
oraz osób w spektrum autyzmu, organizując przestrzeń sprzyjającą aktywności
zawodowej. Fundacja prowadzi odpłatne staże zawodowe. Praca tutaj jest 
„uszyta na miarę”. Fundacja również wspiera rozwijanie potencjału twórczego. 
Pomaga osobom w kryzysach życiowych.

Nie oceniamy. Akceptujemy ludzi takimi, jakimi są, ze swoimi możliwościami    
i doskonałościami.

Tacy jesteśmy. Ubabrane.
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