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Zaangażowanie w swoją pracę doświadczonych pracowników Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych 
stwarza warunki partnerskiej współpracy z wszystkimi podmiotami, głównie z organizacjami 
pozarządowymi, którym bliskie są sprawy osób niepełnosprawnych. Wspólne działania sprawiają, 
że osoby niepełnosprawne doświadczają, że to co niemożliwe, staje się z czasem możliwe. Wychodzą 
z domów, kontynuują naukę, włączają się w życie społeczne i zawodowe. Niektórym udało się zapewnić 
wsparcie usług asystenckich. Coraz częściej chętniej uczestniczą w wielu wydarzeniach. Niejednokrotnie 
na arenie międzynarodowej odnoszą wielkie sukcesy m.in. sportowe. Prezentują wyjątkowe talenty 
artystyczne.

Ciężka praca, motywacja, poprawa dostępności oraz zmiana świadomości społeczeństwa dają efekty, 
które z roku na rok zmieniają pozytywnie naszą  rzeczywistość.

Czy Dolny Śląsk jest przyjazny osobom z niepełnosprawnościami, oceńcie Państwo sami?

dr Tadeusz Samborski
Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego

 Zapraszam Państwa do zapoznania się 
z Atlasem Dobrych Praktyk – kolejną publikacją 
z Dolnego Śląska poświęconą aktywności wielu 
organizacji pozarządowych oraz osobom 
z niepełnosprawnościami, tym razem z terenu 
Wrocławia i powiatu wrocławskiego.

Samorząd Województwa Dolnośląskiego od lat 
wspiera wiele zadań na rzecz poprawy 
warunków życia osób niepełnosprawnych i ich 
rodzin. 

Poprzez kampanię medialną Nie ma barier Dolny 
Śląsk wpływamy na zmiany świadomościowe 
Dolnoślązaków w kwestii łamania stereotypów, 
integracji oraz przestrzegania praw osób 
z niepełnosprawnościami.
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Spis treści

Organizacje pozarządowe od wielu lat są barometrem potrzeb środowiska osób z niepełno-
sprawnościami. To one, jak mało co, potrafią odpowiedzieć na oczekiwania ludzi, którym służą. 
Nam, przedstawicielom samorządu, pozostaje wsłuchanie się w głos tych podmiotów i udzielenie 
możliwie najlepszego wsparcia. Wspólnie dążymy do celu, jakim jest poprawa jakości życia osób 
niepełnosprawnych, w myśl idei integracji i inkluzji. 

Atlas Dobrych Praktyk stanowi zbiór pozytywnych przykładów aktywności środowiska osób 
niepełnosprawnych i bogactwa kapitału ludzkiego drzemiącego w tej grupie społecznej. Nie należy go 
traktować jako suchej bazy informacyjnej czy kontaktowej. Opis działalności wybranych organizacji 
oparty jest na autorskich tekstach ich przedstawicieli, zredagowanych w wielu przypadkach przez autora 
opracowania. 

Głęboko wierzę, że projekt ten będzie inspiracją dla wielu instytucji i ludzi. Wskazówką, jak nowocześnie 
i konsekwentnie rozwijać działalność wspierającą środowisko osób z niepełnosprawnościami. Tego typu 
publikacje pomagają w burzeniu wielu stereotypów i przekonują, że osoby z dysfunkcjami mogą nie tylko 
realizować swoje pasje i marzenia, ale po prostu - normalnie i godnie żyć.

W imieniu swoim i autora serdecznie dziękujemy przedstawicielom organizacji pozarządowych 
i pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego za współpracę przy realizacji 
projektu oraz codzienne kompleksowe wsparcie, dzięki któremu wspólnie tworzymy przestrzeń 
dostępną dla każdego.

Paweł Parus 
Pełnomocnik Marszałka ds. Osób Niepełnosprawnych

 Atlas Dobrych Praktyk jest promocją 
aktywności osób z różnorakimi niepełno-
sprawnościami oraz organizacji pracujących na 
ich rzecz z terenów Wrocławia i powiatu 
wrocławskiego. To efekt współpracy Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Dolno-
śląskiego z organizacjami pozarządowymi 
i instytucjami zajmującymi się przełamy-
waniem barier. Nie tylko architektonicznych, ale 
także tych tkwiących wciąż w głowach wielu 
ludzi. Atlas Dobrych Praktyk wydany został w 
dwóch formach - jako ilustrowana publikacja 
składająca się z 52 stron oraz witryna interne-
towa (www.atlasdobrychpraktyk.pl). Na jego 
łamach przedstawione zostały przykłady 
interesujących, często niesztampowych działań 
pobudzających aktywność osób niepełno-
sprawnych.



 Powstaliśmy w 2007r., od tego działamy czasu we Wrocławiu i na ternie Dolnego Śląska. 
W swoich działaniach koncentrujemy się na wspieraniu osób, które z różnych powodów, w tym głównie 
niepełnosprawności, nie są w stanie w pełni uczestniczyć w życiu społeczności lokalnych, w których 
mieszkają; mają trudności w kierowaniu własnym życiem; potrzebują wskazówek i wsparcia w sferze 
społecznej i zawodowej.

Upowszechniamy i rozwijamy szeroko rozumiane usługi asystenckie adresowane do osób 
z niepełnosprawnością. Jesteśmy przekonani, że jest to jedna z najskuteczniejszych form wsparcia 
niepełnosprawnych uczestników w różnorodnych działaniach aktywizujących, a często warunek sine 
qua non korzystania z innych, bardziej standardowych form. Asystentura, w tym wsparcie asystentów 
funkcjonalnych oraz trenera aktywności i trenera pracy, to szansa na kompensację posiadanych przez 
nich dysfunkcji, na pełny udział osób mających trudności w przemieszczaniu się i komunikowaniu 
w życiu społecznym oraz na optymalne ich usamodzielnianie. 

Dzięki wsparciu asystentów funkcjonalnych osoby, które z powodu własnej niepełnosprawności często 
były zmuszone do pozostania we własnych domach mają możliwość usamodzielnienia się i wydostania 
się z własnego mieszkania. 

Nasza podopieczna Pani Jola, która na co dzień porusza się na wózku, dzięki asystentowi ma możliwość 
zrobienia zakupów i wyjścia na spacer. Pani Marta z niepełnosprawnością intelektualną nauczyła się 
korzystać z komunikacji publicznej, ukończyła szkolenie komputerowe oraz znalazła pracę. 

Dla Pana Jana – osoby niewidomej – asystent/przewodnik jest osobą pomagającą w przemieszczaniu się 
po Wrocławiu oraz dotarciu do miejsc istotnych z punktu widzenia jego aktywności społecznej.  
Mateusza z dziecięcym porażeniem mózgowym, asystent wspiera w wykonywaniu czynności domowych 
i samoobsługowych, a Oliwię zabiera na zajęcia szkolne i pozalekcyjne. Bez asystenta – tłumacza języka 
migowego - Dagmarze, która nie słyszy trudno byłoby załatwić sprawy w urzędzie czy u lekarza. 

Asystent funkcjonalny wspierał Pawła w poszukiwaniu pracy, a obecnie pomaga mu dotrzeć do miejsca 
jej wykonywania. To tylko kilka przykładów, a będzie ich coraz więcej, bo nasza fundacja nieustająco 
i konsekwentnie rozwija  asystenturę.

Rodzaj pełnionych zadań asystenckich zawsze zależy od indywidualnych potrzeb osoby 
z niepełnosprawnością, aspiracji i chęci udziału w różnego typu aktywnościach społecznych 
i zawodowych. My staramy się dostosować te zadania do rodzaju niepełnosprawności, co udaje nam się 
z powodzeniem od wielu lat.

   Fundacja Eudajmonia
   ul. Kościuszki 80A Wrocław                                            
   tel. 881-476-976
   biuro@eudajmonia.pl
   www.eudajmonia.pl
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 Zaistnieliśmy w 2013 roku, z inicjatywy ówczesnego studenta, obecnie absolwenta wyższej 
szkoły bankowej we Wrocławiu, Krzysztofa „Krisa” Jankowskiego. Jako osoba poruszająca się od wielu lat 
na wózku, Krzysztof bardzo dobrze znał i rozumiał realia życia z niepełnosprawnością, a – co 
najistotniejsze – chciał dzięki temu umiejętnie pomagać innym.

W początkowej fazie działalności fundacja współrealizowała inicjatywy stowarzyszenia absolwentów 
wyższej szkoły bankowej. Wspólnie stworzyliśmy pierwszą w Polsce bezpłatną wypożyczalnię rowerów 
integracyjnych typu handbike, która w ciągu kilku lat dała możliwość przejażdżek blisko 10tys. osób 
niepełnosprawnych, starszych i posiadającym ograniczenia ruchowe, ale także wielu osobom bez 
jakichkolwiek ograniczeń fizycznych. Inicjatywa zapoczątkowana na Dolnym Śląsku znalazła swoich 
odbiorców w całym kraju.

Z czasem profil działalności fundacji ukształtował się pod wpływem podróżniczej pasji Krisa, który 
wyruszył w autostopową, trampingową podróż po Indiach. Po jego powrocie zrealizowaliśmy projekty: 
podróże bez barier oraz podróże bez barier II. Był to cykl warsztatów motywacyjno – integracyjnych, 
prezentujących korzyści z podejmowania aktywności, głównie podróżniczej i turystycznej, przez osoby 
z niepełnosprawnościami. W ciągu dwóch lat odwiedziliśmy kilkadziesiąt szkół, uczelni wyższych oraz 
placówek opiekuńczo – wychowawczych, docierając do niemal 10tys. osób. Kris wzbogacił swoją 
autostopową mapę podróży o Maroko i niemal całą Europę.  Równolegle, we współpracy z wieloma 
wrocławskimi organizacjami pozarządowymi, przeprowadziliśmy analogiczny cykl spotkań pod hasłem: 
aktywnością w bariery oraz nie ograniczają nas bariery. Działania te miały za zadanie promować 
aktywność społeczną, zawodową i sportową osób z niepełnosprawnościami.

W 2016 roku, stawiając za priorytet dostępność turystyki, zorganizowaliśmy pierwszy wyjazd 
weekendowy, dzięki czemu blisko 30 osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami zwiedziło Karpacz 
dostępny dla wszystkich. Planujemy kolejne edycje.

Dzięki stałemu rozwojowi, od 2017 roku fundacja dobry cel zatrudnia dwoje pełnoetatowych 
pracowników (osoby z niepełnosprawnościami). Fundacja zyskała status przedsiębiorstwa społecznego, 
proponowane usługi mają szansę stać się stałym źródłem finansowania fundacji. Od niedawna 
dysponujemy także własnym środkiem transportu, dzięki któremu możemy bez przeszkód docierać 
wszędzie tam, gdzie nie ma barier i wszędzie tam, gdzie widzimy Dobry Cel.

  Fundacja Dobry Cel
  ul. Legnicka 65 Wrocław
  tel. 500-457-181
  fundacja@dobrycel.pl
  www.dobrycel.pl
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 Jako Dolnośląskie Stowarzyszenie na Rzecz Autyzmu działamy od 15 lat. Od 7 lat prowadzimy 
Klub Aktywności "Po drodze" dla naszych podopiecznych. Działalność Klubu jest oparta na szacunku 
i akceptacji drugiego człowieka w jego niepowtarzalności. Uczestnicy grup integracyjnych, 
terapeutycznej i aktywności są wspierani w realizacji swoich potrzeb, motywowani do podejmowania 
wyzwań i pokonywania barier.

Klub Aktywności "Po drodze" to miejsce spotkań, bez narzuconych zasad dress code, bez etykiet 
zachowania, konieczności wykazania się. To miejsce, gdzie można być sobą bez presji stawania się 
bardziej dopasowanym, bardziej "ok". To miejsce, gdzie można swobodnie wyrażać siebie. Tworzymy 
przestrzeń na rozwój, naukę i możliwość popełniania błędów bez lęku, że zostanie się odrzuconym.  
Najlepiej atmosferę tego miejsca oddaje wypowiedź jednego z uczestników: "Ta grupa to jedyne miejsce, 
gdzie mogę być sobą".

Uczestnictwo w zajęciach klubu sprawia, że jego członkowie zaczynają spostrzegać siebie z innej 
perspektywy. Ciężar etykietek o nazwie autyzm czy zespół Aspergera zostaje przesunięty w kierunku 
posiadanych kompetencji osobistych. Uczestnicy odkrywają, że diagnoza nie jest determinantem ich 
funkcjonowania. Dzięki warsztatom i dyskusjom dotyczącym samoakceptacji i samorozwoju 
dostrzegają wachlarz swoich możliwości w bardziej realnym i adekwatnym świetle. Rozwijają 
umiejętności w relacjach interpersonalnych, w komunikacji, rozwiązywaniu konfliktów czy 
asertywności. 

Osoby ze spektrum autyzmu potrzebują bliskości, miłości i bezpieczeństwa emocjonalnego jak każdy 
człowiek. Świat kontaktów międzyludzkich jest dla nich bardzo istotny. Wzrost samowiedzy 
i samoakceptacji stwarza nowe opcje na funkcjonowanie w przestrzeni zawodowej. Blok zajęć 
dotyczących zdolności potrzebnych na rynku pracy pozwala doskonalić kompetencje związane z 
autoprezentacją, umiejętność pisania cv, listów motywacyjnych czy uczestniczenia w rozmowie 
kwalifikacyjnej.  Część uczestników podjęła prace i staże, i udziela się wolontaryjnie. Zazwyczaj są 
świetnymi pracownikami: skrupulatni, dokładni, punktualni, uczciwi i dostrzegający to czego nie widzą 
inni.

Istotny element spotkań w Klubie stanowi realny udział w życiu społeczno - kulturalnym. Organizowanie 
wyjść do muzeów, kin, restauracji, na wystawy, w miejsca rekreacji sportowej jest zawsze inspirujące dla 
uczestników. Poznawanie nowych miejsc we Wrocławiu, możliwość doświadczania tzw. zwykłego życia, 
poznawanie innych ludzi pozwala uczestnikom Klubu Aktywności "Po Drodze" czuć się oni mniej innymi, 
nie wykluczonymi. To dla nas ogromna radość i satysfakcja.
 
 
   Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu 
   ul. J. Lelewela 13/6 Wrocław
   tel. 71 342-72-08
   autyzm7@O2.pl
   www.autyzm.wroclaw.pl
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 Nasze stowarzyszenie działa we Wrocławiu od 1991r. zrzesza 152 kobiet. Współpracuje 
z 17 stowarzyszeniami amazonek na terenie Dolnego Śląska, sprawując nad nimi nadzór merytoryczny. 
Jest członkiem Federacji Stowarzyszeń Amazonek w Poznaniu. Główna działalność stowarzyszenia 
dotyczy kompleksowej rehabilitacji fizycznej i psychicznej kobiet po chorobie nowotworowej piersi 
oraz profilaktyki chorób nowotworowych kobiet.

Działamy wszechstronnie na rzecz kobiet dotkniętych rakiem piersi. Udzielamy praktycznego oraz 
duchowego wsparcia. Pomagamy w podejmowaniu trudnych decyzji, znalezieniu motywacji powrotu 
do zdrowia, uzyskaniu jak najwyższej  jakości życia. Pokazujemy że chorobę można pokonać, a skutki 
leczenia zminimalizować. Prowadzimy profesjonalną rehabilitację ruchową na sali i na basenie, 
z udziałem dyplomowanych rehabilitantów. Kobiety znajdują u nas profesjonalną opiekę psychologa. 
W klubie prowadzone są zajęcia grupowe z psychologiem oraz artystyczne (malarstwo, rzemiosło). 
W ramach Klubu organizowane są spotykania z dietetykami, konsultacje lekarskie,  kosmetyczne, wizażu 
czy  stylu. 

Działania naszych Amazonek doprowadziły do wydania pierwszego bezpłatnego informatora dla kobiet  
po chorobie nowotworowej piersi oraz Kalendarza Amazonek, pokazującego zdjęcia kobiet 
po mastektomii. Przełamaliśmy wówczas tabu kobiet niepełnosprawnych po przebytej chorobie 
onkologicznej - raku piersi.  Jako Amazonki chciałyśmy oswoić ludzi ze słowem „rak”, nauczyć ich 
rozmawiać bez mitów o tej trudnej i ciężkiej chorobie, uświadamiając jak ważna jest profilaktyka, 
samobadanie piersi, wykonywanie USG i mammografii.

Jesteśmy organizatorkami wielu szkoleń, prelekcji, spotkań, wystaw  na temat profilaktyki chorób 
nowotworowych. Wspieramy chore na raka piersi kobiety na oddziałach onkologicznych dolnośląskich 
szpitali.  

Ostatnio realizowane przez nas projekty to m.in.: ”Pomóżmy Amazonce powrócić do aktywnego życia”, 
”Fachowa Pomoc Gwarancją Szybkiej Aktywizacji Amazonek”,  „Zwiedzanie pięknych zakątków Dolnego 
Śląska jako terapia dla amazonek”, „Gdy rak da znak” Informator dla kobiet po chorobie nowotworowej 
piersi, „Rehabilitacja lecznicza kobiet po chorobie nowotworowej piersi”. 

Prowadzimy stały wolontariat na oddziale kobiecym onkologicznym w szpitalu 40-lecia 
i w Dolnośląskim Centrum Onkologii. Za 25 lat pracy społecznej na rzecz kobiet chorych na raka 
przewodnicząca stowarzyszenia Magdalena Salamon otrzymała w 2017 r. nagrodę Miasta Wrocławia. 
Wspieramy kobiety w walce z chorobą, codziennie realizując hasło: Pomagając innym, pomagamy sobie! 
Dzięki naszej wspólnocie, mimo bólu i cierpienia, odnajdujemy w kobietach wolę i radość życia, 
odkrywamy ich kobiecość na nowo.

  Stowarzyszenie Amazonek Femina-Fenix
  pl. Hirszfelda 12 Wrocław
  tel.: 602-115-679
  www.amazonki.wroclaw.pl   
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 Jesteśmy stowarzyszeniem, którego celem jest opieka, wspieranie, towarzyszenie 
nieuleczalnie i przewlekle chorym dzieciom oraz ich najbliższym zamieszkałym na Dolnym Śląsku. 
Jesteśmy stowarzyszeniem medycznym - skupiamy profesjonalistów - najbardziej doświadczonych 
lekarzy i pielęgniarki w opiece paliatywnej na Dolnym Śląsku. Łączy nas wszystkich wspólny sposób 
myślenia, w którym to dziecko i jego rodzina są dla nas najważniejsi. Buduje w nas chart ducha wspólnota 
duchowa i koleżeńska zażyłość. Pomagamy i łączymy tych, którzy chcą pomagać.Wspieramy rodziny 
dzieci nieuleczalnie chorych poprzez opiekę lekarsko – pielęgniarską, hospicjum perinatalne 
specjalizujące się w opiece nad rodzicami spodziewającymi się narodzin ciężko chorego dziecka, pomoc 
psychologiczną, wsparcie duchowe, wsparcie wolontariuszy, pomoc socjalną. Jesteśmy do dyspozycji 
naszych pacjentów całą dobę 7 dni w tygodniu.

Co mówią o nas?
"Przez niemal sześć lat mieliśmy wspaniałą opiekę. Hospicjum pod swoje skrzydła bierze nie tylko chore 
dziecko ale cała rodzinę. Bo wówczas rodzice i rodzeństwo potrzebują wsparcia i pomocy. Dwa razy w 
tygodniu przyjeżdżała do nas pielęgniarka lub pielęgniarz, o każdej porze dnia i nocy”.

"Dziś razem z doktorem i całą wspaniałą załogą bez wahania przeszliśmy do nowego Hospicjum dla Dzieci 
Dolnego Śląska. Pani doktor Dorota Kudłacik jest aniołem, który nas strzeże i dzięki niej niejednokrotnie 
uniknęliśmy szpitala. Wspaniała Roksana i Iza – nasze cudowne pielęgniarki, a także pani Krysia, która tak 
wspaniale nam pomogła ze wszelkimi kłopotami ze sprzętem i organizacją! Także cały zespół, który jest 
zawsze pomocny i w gotowości dla nas. Jestem dozgonnie wdzięczna za każde okazanie nam serca! 
Dziękuję, dziękuję, dziękuję – to za mało, żeby wyrazić moje uczucia".

"Serdecznie dziękuję całemu zespołowi za wielką pomoc, motywację do walki w najcięższych chwilach 
naszego życia. Wszyscy jesteście nie pracownikami Hospicjum, ale wspaniałymi i wrażliwymi ludźmi, 
niosącymi pomoc w każdej chwili dnia i nocy.”

Jesteśmy stowarzyszeniem, które dzisiaj niesie pomoc przeszło 80 bardzo ciężko chorym dzieciom i ich 
rodzinom. Każdego dnia do domów pacjentów docierają specjaliści, którzy koją ból, łagodzą objawy, 
poprawiają jakość życia pacjentów. Zapewniamy dzieciom profesjonalną opiekę paliatywną obejmującą 
pomoc medyczną (lekarsko-pielęgniarską), psychologiczną, duchową, wolontariacką i socjalną 
(hospicjum domowe), wsparcie rodziców, którzy o chorobie dziecka dowiedzieli się w okresie ciąży 
(hospicjum perinatalne), pomoc rodzinom w okresie żałoby po stracie dziecka (Grupa Wsparcia), 
organizację wyjazdów dla rodzeństwa podopiecznych, organizację imprez okolicznościowych - np. 
Mikołajki, Dzień Dziecka. Nasze hospicjum perinatalne współpracuje przy tworzeniu pierwszej 
porodówki hospicyjnej w Polsce. Każdego dnia nasi lekarze i pielęgniarki walczą o poprawę jakości życia 
podopiecznych. Dojeżdżają do domów pacjentów, aby tam - w ich naturalnym środowisku - nieść im 
pomoc i ulgę. Nasi pacjenci mają zapewnioną profesjonalną opiekę medyczną - przez całą dobę 
prowadzony jest dyżur medyczny, w czasie którego pod telefonem czuwają pielęgniarka i lekarz. Oprócz 
tego dostarczamy sprzęt medyczny i materiały medyczne - niezbędne w trakcie opieki nad naszymi 
pacjentami. Wszystko po to, by dziecko i ich rodzina czuli się bezpiecznie.

   Stowarzyszenie Hospicjum dla Dzieci Dolnego Śląska
   ul. Bujwida 47 Wrocław
   tel. 694-589-004
   biuro@hospicjum-dolnyslask.pl
   www. hospicjum-dolnyslask.pl
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 Fundacja na Rzecz Rozwoju Audiodeskrypcji KATARYNKA, powstała w 2010 roku, aby otwierać 
przestrzeń kultury, sportu i kinematografii osobom niewidomym i niesłyszącym. Do tej pory 
przystosowaliśmy do potrzeb osób niewidomych wiele filmów i spektakli, które były prezentowane w 
kinach i teatrach w całej Polsce. Dostosowujemy wystawy muzealne. Organizujemy cykliczne pokazy 
filmowe bez barier w Kinie Nowe Horyzonty we Wrocławiu. Tworzymy niezwykłe warsztaty dla dzieci 
z niepełnosprawnością słuchu i wzroku. Prowadzimy działalność ekspercką, wspierając instytucje 
kultury, organizacje pozarządowe oraz instytucje publiczne.

Zajmujemy się także audiodeskrypcją na stadionach. Przystosowujemy do potrzeb niewidomych 
wydarzenia sportowe, głównie mecze piłki nożnej, we Wrocławiu oraz na stadionie Legii Warszawa. 
Dzięki współpracy m.in. z NC+ tworzymy także audiodeskrypcję do wydarzeń sportowych 
transmitowanych przez stacje telewizyjne.

Flagowym projektem Fundacji jest ADAPTER.PL – portal filmowy dla osób niewidomych i niesłyszących. 
To pierwszy w Polsce i jeden z niewielu na świecie portali vod z filmami dostosowanymi dla widzów 
z dysfunkcją wzroku i słuchu. Portal działa od 2014 roku i gromadzi ponad 40 tysięcy widzów. Obecnie 
prezentuje 150 polskich filmów z audiodeskrypcją i napisami. Korzystanie z portalu jest bezpłatne, nie ma 
potrzeby logowania. ADAPTER.PL został doceniony m.in. przez Polski Instytut Sztuki Filmowej i został 
laureatem 9. edycji Nagród PISF, jedynych polskich nagród za znaczące osiągnięcia w upowszechnianiu i 
promocji polskiego kina. ADAPTER otrzymał statuetkę w kategorii „Portal internetowy/blog o tematyce 
filmowej”, która została wręczona podczas na gali podczas 41. Festiwalu Filmowego w Gdyni we wrześniu 
2016 roku.

Wśród naszych działań są także te, skierowane szczególnie do dzieci i młodzieży. Od 2014 roku 
prowadzimy warsztaty filmowe i edukacyjne w ośrodkach specjalnych i szkołach powszechnych, 
w ramach projektu „ADAPTER w szkole”. Naszym unikalnym projektem są także warsztaty artystyczne dla 
niewidomych i niesłyszących dzieci, podczas których tworzą one wyjątkową Bajkę bez Barier.

Naszą pasją jest praca dla innych. Wierzymy, że każdy człowiek jest pełnoprawnym uczestnikiem kultury, 
odbiorcą czy kibicem. Dlatego organizujemy  wydarzenia ponad granicami niepełnosprawności, 
w których chętnie biorą  udział wszyscy.

  Fundacja Katarynka
  ul. Grabiszyńska 241E Wrocław
  tel. 725-211-301
  katarynka.biuro@gmail.com
  www.fundacjakatarynka.pl 
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 Nasze stowarzyszenie powstało w 2010 roku, jego członkowie to rodzice i opiekunowie osób 
z niepełnosprawnością intelektualną. Działamy na rzecz zapobiegania wykluczeniu społecznemu osób 
z niepełnosprawnością intelektualną oraz marginalizacji ich problemów. Główną ideą realizowanych 
przez nas działań jest aktywne uczestnictwo naszych podopiecznych w życiu społecznym, kulturalnym, 
ich aktywizacja ruchowa oraz wzmacnianie procesu usamodzielniania. Dotychczasowe projekty 
dopasowane były bezpośrednio do potrzeb uczestników i w oparciu o ich zainteresowania - każdy 
znajdzie tu coś dla siebie.

Przy współpracy z różnymi instytucjami oraz przy zaangażowaniu rodziców, terapeutów i wolontariuszy 
pozyskujemy środki na realizację warsztatów choreoterapii, teatroterapii, warsztatów kulinarnych czy 
zajęć na basenie. Mamy na koncie kilka występów i udział w teledysku. Nasi podopieczni usprawniają 
swoją samodzielność i poczucie sprawstwa podczas wyjazdów turystyczno- rekreacyjnych i pobytów 
weekendowych, gdzie pod opieką terapeutów organizują i planują kolejne dni: budzą się rano, wspólnie 
szykują i jedzą śniadanie.

Na przestrzeni lat widzimy szereg zmian zachodzący w naszych podopiecznych. Są oni bardziej otwarci 
na siebie, nawiązują relacje i tworzą związki. Śmieją się, kłócą, płaczą i godzą. Wierzą w siebie, a to da nas 
najważniejszy aspekt naszej obecnej działalności.
Naszym największym marzeniem jest wybudowanie domu pobytu stałego dla podopiecznych, gdzie 
będą mogli żyć. Wraz ze swoimi troskami, pasjami, tęsknotami i z zaangażowaniem w budowanie własnej 
społeczności.

   Stowarzyszenie Kamienna Tęcza
   Ul. Legnicka 65 Wrocław
   tel: 532-436-366
   kamienna.tecza@gmail.com
   www.kamiennatecza.pl
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 Nasze Stowarzyszenie Klub Kibiców Niepełnosprawnych dawno odeszło od działalności 
stricte sportowej. Owszem, wciąż głównym punktem działań (rozpoczętym w 2008 r.) jest uczestnictwo 
w meczach piłkarskiego Śląska. Przez 9 lat do naszych działań doszły inne sporty, wyjazdy na mecze 
reprezentacji Polski, a także działalność turystyczna i rekreacyjna, jak chociażby wyjazdy na ryby nad 
akweny wodne oraz zwiedzanie miast.

Zajmujemy się aktywizacją osób niepełnosprawnych poprzez uczestnictwo w imprezach sportowych, 
turystycznych i rekreacyjnych. Suma naszych regularnych beneficjentów to 600-700 osób. 
Organizujemy wyjścia na wrocławskie imprezy sportowe (piłka nożna, koszykówka, siatkówka, żużel),  
wyjazdy na imprezy sportowe na terenie Polski i Europy (transport, dystrybucja biletów, logistyka), 
wypady turystyczne i rekreacyjne (wędkarstwo, zwiedzanie miast). Prowadzimy kampanie społeczne 
dotyczące pozytywnych wzorców kibicowania oraz dobrych praktyk wobec osób niepełnosprawnych, 
świetlicę w ramach grupy wsparcia, profesjonalne warsztaty dla dzieci i młodzieży dotyczących 
akceptacji niepełnosprawności. KKN dzięki swojej działalności znany jest w sportowym światku w całej 
Polsce. Naszymi podopiecznymi są osoby niepełnosprawne, bez względu na jej rodzaj i stopień, oraz 
osoby sprawne, które to w naturalny, integracyjny sposób tworzą wspólnie grupę bliskich sobie osób, 
która jest naszą największą wartością.

Chcąc tworzyć świat bez barier nie istnieją podziały ze względu na poziom sprawności.
Poprzez pobudzanie pasji sportowych lub rekreacyjnych nasi beneficjenci rozwijają nowe znajomości, 
poszerzają horyzonty oraz notują wyraźne progresy w obszarach zawodowych i społecznych.
Działalność pozasportowa zaowocowała prowadzeniem warsztatów dla dzieci i młodzieży na terenie 
Dolnego Śląska, co przełożyło się na przeszkolenie ok. 13tys. młodych osób w zakresie akceptacji 
niepełnosprawności oraz zasad savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością.
KKN to pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce i jedyna działająca na aż taką skalę. Nikt wcześniej nie 
wpadł na pomysł, by przy okazji kibicowania i wspólnej jazdy na mecz czy koncert, tworzyła się grupa 
znajomych, przyjaciół i sieć relacji. To właśnie te silne relacje budowane na przestrzeni kilku lat sprawiły, 
że KKN cechuje się wyjątkową kulturą organizacyjną oraz przede wszystkim stanowi grupę wspierających 
się wzajemnie ludzi.  Dodatkowym ciekawym pomysłem jest oddanie pełni zarządzania osobom, które 
o niepełnosprawności wiedzą najwięcej, czyli im samym.

Każdy z beneficjentów może w ofercie KKN znaleźć coś dla siebie i rozwijać swoją prywatną pasję, 
jednocześnie dzieląc ją z innymi. Co ważne – zasięg oddziaływania KKN oraz jego ilość beneficjentów jest 
tak duża, ponieważ KKN nie posiada żadnych barier wejścia – z oferty może skorzystać każdy, kto  wspiera 
tą ideę i chce ciekawie spędzić czas.

Wszelkie inicjatywy, pomysły i projekty są przeprowadzane na potrzeby naszych podopiecznych. To oni 
zgłaszają co chcą robić, a KKN robi wszystko, by im to umożliwić. Tak też było z oryginalnym pomysłem 
wspólnych wyjazdów wędkarskich, gdzie 10-20 osób z różnymi dysfunkcjami uprawia wędkarstwo 
na łonie natury pod okiem doświadczonych wędkarzy. To zdecydowanie lepszy pomysł, by realizować 
inicjatywy oddolne, a nie narzucać paletę działań nie badając wcześniej rynku potrzeb i zainteresować 
swych podopiecznych.

  Stowarzyszenie Klub Kibiców Niepełnosprawnych
  ul. Modra 8/3  Wrocław
  tel: 603-765-771
  biuro@kkn.wroclaw.pl
  www.kkn.wroclaw.pl
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 Jako stowarzyszenie Krzyś – Byś Kolorowo Żył działamy w Katach Wrocławskich od 2005r. 6 lat 
później rozszerzyliśmy swoją działalność o pomoc osobom z niepełnosprawnością, ich rodzinom 
i osobom niezaradnym życiowo. Członkami Stowarzyszenia są osoby z niepełnosprawnością wraz 
z rodzicami i mieszkańcami województwa dolnośląskiego.

Obecnie obejmujemy swoją stałą opieką 24 osoby oraz doraźnie blisko 200 osób. Są to osoby m.in. osoby 
z zespołem Downa, z porażeniem mózgowym, wielodzietne rodziny, osoby starsze, dzieci i młodzież.

Udało nam się stworzyć wyjątkową organizację dla wyjątkowych ludzi, jednoczymy ludzi z różnych 
pokoleń i środowisk. Najmłodszy uczestnik naszych spotkań ma niespełna 4 lata, najstarszy ponad 80. 
Udaje nam się przełamywać stereotypy, integrować naszych podopiecznych ze wspaniałą, empatyczną 
młodzieżą, pokazywać wszystkim, jak można się wzajemnie wspierać, wspólnie uczyć i bawić.

Naszym głównym celem jest włączenie osób wykluczonych w aktywne życie lokalnej społeczności, 
integrujemy, dajemy możliwość pokonywania barier społecznych, wyjścia z domu, spędzenia aktywnie 
czasu w nowym środowisku, wymiany doświadczeń. Organizujemy cykliczne zajęcia z arteterapii 
i choreoterapii, wyjazdy, eventy, zajęcia rehabilitacyjne, w tym trening mózgu EEG Biofeedback.

Dzięki pozyskiwanym środkom, mogliśmy zaangażować się w jednorazowe jak i długotrwałe programy 
dla naszych podopiecznych: spotkania Integracyjne dla osób niepełnosprawnych oraz grupy osób +50, 
warsztaty – taniec jako forma sztuki aktywizująca kulturowo i patriotycznie, Byś Kolorowo Żył, 
Wycieczka do Krakowa, I Bieg Integracyjny.

Te wszystkie działania spowodowały, że osoby przez lata żyjące w swoim świecie, ograniczonym 
do czterech ścian mieszkania i najbliższej rodziny,  otworzyły się na świat, nawiązały nowe znajomości 
i przyjaźnie i z niecierpliwością oczekują każdych następnych zajęć.

Chcielibyśmy, aby powstał w Kątach Wrocławskich ośrodek terapeutyczno-rehabilitacyjny 
i spółdzielnie socjalnie, które angażują zawodowo osoby z niepełnosprawnością.

    Stowarzyszenie  Krzyś – Byś Kolorowo Żył
    ul. Zwycięstwa 23 Kąty Wrocławskie
    tel. 506-852-028
    stowarzyszeniekrzys@home.pl
    www.stowarzyszeniekrzys.com.pl   
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 Niepokonani to grupa ludzi – rodziców, którzy przez kilka lat spotykali się codziennie 
na pływalni. W tym czasie ich niepełnosprawne dzieci, tuż obok, pokonywały kolejne długości basenu. 
Dla części z nich była to rehabilitacja, a część  (o czym rodzice jeszcze nie wiedzieli) już w najbliższych 
latach miała sięgać po najwyższe krajowe i międzynarodowe trofea. 

Z tygodnia na tydzień poznawaliśmy się coraz lepiej, obserwowaliśmy postępy swoich pociech, 
rozmawialiśmy o problemach i radościach. Z czasem dzieciaki stawały się coraz silniejsze, pływały coraz 
szybciej. Rosły nasze nadzieje ale także potrzeby. Choć klub, w którym trenowali nasi podopieczni, WZSN 
„START” Wrocław, był i nadal jest, jednym z lepiej prosperujących w Polsce, brakowało wielu rzeczy 
niezbędnych na potrzeby treningów. Pomyśleliśmy: Załóżmy stowarzyszenie. Pomóżmy dzieciakom. 
Działajmy! I tak oto we wrześniu 2009 roku powstało Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 
„Niepokonani”.

Choć najmłodszych w „STARCIE” wciąż przybywa, to dzieci, od których wszystko się zaczęło dorosły. 
Dziś są mistrzami Polski, finalistami mistrzostw Europy, świata, uczestnikami igrzysk paraolimpijskich. 
Część z nich jest też aktywnie działającymi członkami naszego stowarzyszenia. 

Sport paraolimpijski przeszedł w ostatnich latach rewolucję. Stał się w pełni profesjonalny. My w pewien 
także sposób dojrzeliśmy, zyskaliśmy cenne doświadczenie. Dotychczas nasza działalność ograniczała 
się do pływaków z WZSN „START” Wrocław, teraz będziemy dalej wspierać nasze dzieci, ale nie tylko, 
chcemy pomagać wszystkim niepełnosprawnym. Aktywizować ich i pokazywać, że można lepiej i więcej. 
Udowadniać, że i oni mogą być Niepokonani. 

Dzięki ludziom poznanym na przestrzeni lat, planujemy organizować spotkania otwarte z udziałem 
gwiazd sportu paraolimpijskiego, treningi pokazowe oraz zawody sportowe. Wierzymy, że swoimi 
staraniami dołożymy cegiełkę (może nawet kilka) do budowy świadomości społecznej na temat sportu 
i aktywności osób niepełnosprawnych.
Do zobaczenia na basenie!

  Stowarzyszenie  Niepokonani 
  tel.: 796-436-738
  niepokonani.biuro@gmail.com
  www.niepokonani.org.pl
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 Jako fundacja Nie widzę Problemu działamy wieloaspektowo na rzecz osób 
niepełnosprawnych i ich rodzin, niesiemy pomoc i wsparcie integrując środowisko niepełnosprawnych 
ze społeczeństwem w ramach aktywności społecznej oraz zawodowej. Pracujemy z osobami z dysfunkcją 
narządu wzroku, a także zaburzeniami narządów ruchu czy psychicznymi. 

Organizujemy akcje społeczne, kampanie, konferencje, badania naukowe, a w ramach rozwoju 
osobistego warsztaty i spotkania. Wraz z UWr poprowadziliśmy ogólnopolską Konferencję Jakości Życia 
Osób z Dysfunkcją Narządu Wzroku oraz konferencję poświęconą różnym niepełnosprawnościom, 
o zasięgu światowym. Ale najbardziej realizujemy się w działaniach, w których możemy rozwijać swoje 
umiejętności, gdzie kontakt z drugim człowiekiem nie schodzi na drugi plan poprzez formalności. 
Przykładem są warsztaty rozwojowe – inspiracji, Akademia Piękna, warsztaty „Ja chcę”, „Nie widzę 
problemu – pomagam”, „Widzisz Problem – Zostań Wolontariuszem” czy „Nie Widzę Problemu – Jestem 
Piękna”. 

Podczas warsztatów przywracaliśmy kobietom zdrowe patrzenie na własną osobę i utraconą wiarę w 
siebie, podnosiliśmy kompetencje młodych ludzi chcących własnymi siłami tworzyć i przeprowadzać 
własne społeczne przedsięwzięcia dla osób z niepełnosprawnościami, inicjatywy jak Afera Taśmowa czy 
Kampania NWP,  zajęcia z jogi oraz włączanie się i propagowanie innowacyjnych rozwiązań dla osób 
mających problem w poruszaniu się i odnajdywaniu w przestrzeni publicznej (Blind Wiki).

Osoby, z którymi pracujemy to skarbnice mądrości i źródła żywych przykładów przechodzenia ponad 
barierami, uznawanymi za nie do pokonania. My mamy to szczęście i przyjemność, pośredniczyć w tym 
poprzez organizowane akcje. Znaczna cześć osób, z którymi współpracujemy doświadcza zaburzeń 
narządu wzroku. Każdy jest indywidualnością. Tym bardziej cieszy nas, gdy formułują się w grupy, celem 
wypracowania nowej wartości dla siebie. Czerpiemy dużą satysfakcję, gdy ktoś dojdzie do nowych 
wniosków, wyjdzie z "zamknięcia", wesprze kogoś z grupy, zrobi krok w kierunku poprawy jakości 
swojego życia poprzez zainicjowanie prawdziwych działań. My w tym pośredniczymy - staramy się 
stwarzać czas i miejsce dla zmian na plus, ale całą resztę ludzie tworzą sami. 

Naszą siłę stanowią różnorodne kontakty i zdolności do ich wiązania. Dużo osób, które spotykamy 
i poznajemy, wnosi za każdym razem coś nowego w nasze działania. Liczymy się z każdą opinią w kwestii 
rozwiązań i sposobów realizacji zagadnień związanych usprawnianiem sytuacji życiowych osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym. Słuchamy każdego naszego uczestnika z uwagą. 
Każdy, kto przyjdzie do nas ze swoim pomysłem, który może wesprzeć osoby z niepełnosprawnością, 
zazwyczaj usłyszy -   nie widzimy problemu! 

   Fundacja Nie widzę problemu
   ul. Legnicka 65 Wrocław
   tel. 660-264-519
   biuro@niewidzeproblemu.eu
   www.niewidzeproblemu.eu
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 Nasza fundacja Opieka i Troska od 2004 roku wspiera osoby zagrożonewykluczeniem 
społecznym, głównie z doświadczeniem kryzysu psychicznego. Tworzymy miejsce spotkań dla naszych 
podopiecznych, wolontariuszy, współpracowników i terapeutów. Przy fundacji działa Dom Dzienny 
oferujący rehabilitację i terapię oraz Klub Aktywizacji Społecznej z grupą terapeutyczną. Nasze sukcesy to 
kilkadziesiąt osób, które nie zostały "stałymi pacjentami szpitali psychiatrycznych", tylko wracają do 
aktywnego życia, mogą rozwijać swoje pasje i zainteresowania w pracowniach: rękodzieła, edukacyjnej 
(komputerowej) i kulinarnej, podejmują staże zawodowe, idą do pracy. W budynku starej piekarni 
tworzymy kawiarnię i pracownię artystyczną. "Stara Piekarnia" to miejsce stworzone z potrzeby wsparcia 
osób zagrożonych społecznym wykluczeniem, osób doświadczonych chorobą psychiczną, dorosłych 
i najmłodszych, to miejsce dla każdego!

To pierwsze takie miejsce we Wrocławiu, w którym pracują osoby po kryzysie psychicznym. Praca jest dla 
nich najlepszą formą terapii, która powstrzymać może nawroty choroby. Od czerwca 2016 roku 
ruszyliśmy pełną parą, od tego czasu mieliśmy w Kawiarni 7 stażystów, a 4 z nich dzięki swojemu 
zaangażowaniu, znalazła u nas zatrudnienie. Naszą ideą jest stworzenie miejsca, które będzie platformą 
do współdziałania ludzi chorych i zdrowych, do wymiany pomysłów i doświadczeń, gdzie nie ma miejsca 
na uprzedzenia i społeczne wykluczenie. Bardzo bliskim naszemu sercu działaniem jest propagowanie 
w Polsce innowacyjnej metody Otwartego Dialogu. Udało nam się przeprowadzić projekt, z którego 
pomocy skorzystało kilkanaście rodzin. Było to wdrożenie mobilnego zespołu interwencji 
środowiskowej złożonego z trzech przeszkolonych osób (psycholog, lekarz psychiatra, osoba 
z doświadczeniem kryzysu psychicznego po ukończonym kursie „Ekspert przez doświadczenie”), 
prowadzących spotkania z osobą dotkniętą kryzysem zdrowia psychicznego i rodziną w ich miejscu 
zamieszkania. Dzięki temu wiele rodzin, mogło zacząć w skuteczniejszy sposób ze sobą rozmawiać 
i wspierać w chorobie.

Od 2006 r. działa u nas świetlica środowiskowa dla dzieci, a od 2012 r. Klub Seniora. Od wielu lat 
integrujemy społeczność Psiego Pola podczas festynów i kiermaszy, które są świetną okazją do poznania 
się i wspólnej zabawy. Wspieraliśmy również organizację I i II Krajowej Konferencji Otwartego Dialogu 
w Polsce.

Oto, co o swoim uczestnictwie w Środowiskowym Domu Samopomocy mówią nasi podopieczni:
Adam: „Chodzę do Fundacji dobrych parę lat. Co to zmieniło w moim życiu? Wiele. Jestem otwarty na 
ludzi. Lepiej dysponuje pieniędzmi. Umiem gotować podstawowe rzeczy. W domu utrzymuję porządki.  
W fundacji poznałem wiele kolegów.  Mamy tu wspaniałe terapeutki,  zawsze gotowe by nam pomóc.  
Możemy liczyć na konsultacje psychologów.”
Paweł: „Spotkania z osobami podobnie cierpiącymi i branie udziału w zajęciach terapeutycznych bardzo 
wspiera proces zdrowienia. Spotykam się z ciekawymi ludźmi i mam zajęcie. Cenię sobie miły, 
zaangażowany personel.”
Bartek: „Czuję się szczęśliwy gdy widzę przyjaciół, którzy również są trochę z boku w życiu towarzyskim, 
gdyż każdy z nas odczuwa inaczej swoje choroby. Fundacja daje mi wsparcie i bezpieczeństwo.”

  Fundacja  Opieka i Troska
  Kiełczowska 43 bud. 6 Wrocław
  tel. 71-794-78-91
  opiekaitroska@opiekaitroska.pl
  www.opiekaitroska.pl
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 Stowarzyszenie Ostoja na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami działa we Wrocławiu 
i na Dolnym Śląsku od 1993 roku. Działania Stowarzyszenia są skierowane do osób z niepełnosprawnością 
intelektualną, ruchową i sprzężoną. Najważniejszą misją jest prowadzenie takich działań, które 
w rezultacie będą prowadzić do maksymalnego usamodzielnienia swoich podopiecznych, stwarzanie 
równych szans życiowych, wspieranie rodzin w poprawie jakości ich życia poprzez tworzenie placówek, 
w których dzieci i osoby dorosłe z niepełnosprawnością będą mogły być poddane działaniom 
rewalidacyjnym. 

Stowarzyszenie na stałe wspiera ponad 700 podopiecznych i ich rodziny. Odpowiadając na ich potrzeby 
zostały stworzone placówki: Ośrodek Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka i Pomocy Rodzinie, 
dwa Ośrodki Rehabilitacyjno - Edukacyjne, dwa Warsztaty Terapii Zajęciowej, Środowiskowy Dom 
Samopomocy, oraz Centrum Terapeutyczno Rehabilitacyjne. Wszystkie placówki mają różną ofertę 
skierowaną i dostosowaną do potrzeb ich uczestników. W placówkach prowadzone są regularne 
działania z zakresu: wczesnego wspomagania, edukacji, terapii, rehabilitacji oraz aktywizacji społecznej 
i zawodowej. Wszystko odbywa się dzięki zatrudnionej grupie ponad 200 specjalistów z różnych 
dziedzin. 

Stowarzyszenie Ostoja prowadzi szereg dodatkowych działań, których celem jest wychodzenie poza 
hermetyczne środowisko a przez to uświadamianie społeczeństwu potrzeb, możliwości i ograniczeń 
osób niepełnosprawnych: Turniej Piłki Nożnej TURGOL, Festiwal Kreatywnego Działania KREACJA 
(odbywający się na wrocławskim rynku), udział w Slot Art Festiwal w Lubiążu (prowadzenie warsztatów 
dla uczestników festiwalu), współprowadzenie projektów teatralnych które kończą się prezentacjami 
spektakli, udział w wymianach polskich i międzynarodowych i wiele innych działań projektowych.

Stowarzyszenie prezentuje się na wszelkich eventach, targach promujących działania NGO. Obok 
aktywizacji społecznej ważną formą wsparcia, które oferuje Ostoja jest aktywizacja zawodowa. Dzięki 
współpracy z Wrocławskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych, przy wsparciu trenerów pracy 
wspomaganej podopieczni mogą znaleźć i utrzymać zatrudnienie na otwartym i chronionym rynku 
pracy.

Ambicją Stowarzyszenia jest zapewnienie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami i ich rodzinom
od urodzenia aż do śmierci, dlatego trwają prace nad stworzeniem profesjonalnego Domu Pomocy 
Społecznej oraz stworzenia systemu mieszkań treningowych i chronionych. 

   Stowarzyszenie Ostoja
   ul. Stawowa 1A Wrocław 
   tel.71 344-78-02 
   sekretariat@ostoja.org.pl
   www.ostoja.org.pl
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 Polski Związek Głuchych Oddział Dolnośląski to organizacja pozarządowa zrzeszającą osoby 
głuche i niedosłyszące. Naszym celem jest pomoc osobom z niepełnosprawnością słuchu we wszelkich 
sprawach życiowych. Wielu osobom udało się znaleźć pracę, rozwinąć umiejętności, wziąć udział w 
kursach, zdać z powodzeniem egzamin na prawo jazdy.

Osoby niepełnosprawne słuchowo napotykają w codziennym życiu bariery związane ze specyfiką swojej 
niepełnosprawności, niezrozumiałej dla większości słyszącego społeczeństwa. Staramy się przybliżyć 
niesłyszącym świat słyszących. Likwidować bariery w dostępie do informacji. Nasza pomoc polega m.in. 
na asystowaniu w codziennych sprawach życiowych, rodzinnych, osobistych, szeroko rozumianej 
ochrona zdrowia.

Dzięki takim działaniom możliwe jest utrzymanie i zwiększanie samodzielności osób niesłyszących 
w sprawach urzędowych oraz profilaktyce zdrowia.

Działania PZG to także wsparcie w rozumieniu języka polskiego (języka obcego dla niesłyszacych od 
urodzenia lub wczesnego dzieciństwa), rozwijaniu umiejętności komunikacji w tym obcym dla Głuchych 
języku, jak również nauczanie korzystania z nowoczesnych technologii. Wspieramy niesłyszących także 
w poszukiwaniu pracy, podejmowaniu nowych wyzwań zawodowych i rozwijaniu swoich umiejętności. 
Organizowaliśmy kursy komputerowe, obsługi telefonów komórkowych oraz bankomatów. Pozwoliło 
to, w szczególności osobom starszym na korzystanie z nowoczesnych komunikatorów wizualnych 
i komunikację ze znajomymi i rodziną poprzez Internet.

Pracujemy zarówno z osobami młodymi, jak i seniorami. Organizujemy imprezy i zajęcia sportowe, 
a także kulturalne i artystyczne. Warto wspomnieć o naszych seniorkach, paniach, których hobby jest 
decupage i rożnego rodzaju prace ręczne. Dzięki zajęciom w naszym Domu Kultury miały możliwość 
rozwinięcia swoich pasji, zagospodarowania w twórczy sposób czasu wolnego, a także uczestnictwa 
w ogólnopolskich warsztatach artystycznych w Szczecinie, organizowanych przez Oddział 
Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych.

Przybliżamy także słyszącemu społeczeństwu język migowy i propagujemy Kulturę Głuchych. 
W działaniach Polskiego Związku Głuchych mogą wziąć udział także sami niesłyszący – członkowie 
stowarzyszenia. Działają zarówno jako wolontariusze, a także jako aktywiści społeczni w strukturach 
organizacji.

  Polski Związek Głuchych
  ul. Braniborska 2/10 Wrocław
  tel.: 71-355-37-58
  biuro@pzg.wroc.pl
  www.pzg.wroclaw.pl
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 Historia wrocławskiej fundacji „Potrafię Pomóc” sięga 2007 roku, kiedy dziesięć rodzin, które 
połączył wspólny problem – walka o zdrowie własnych, niepełnosprawnych dzieci - postanowiło pomóc 
sobie i innym. Powstała fundacja, która dziś wspiera ponad pięciuset podopiecznych z całej Polski, 
między innymi w pozyskiwaniu sprzętu rehabilitacyjnego, organizacji turnusów rehabilitacyjnych
i konsultacji medycznych. Fundacja pomogła między innymi w zbiórce pieniędzy na pompę insulinową 
dla Frania, który tuż przed pierwszymi urodzinami zachorował na cukrzycę typu 1. 

"Cieszymy się ogromnie, to wielka pomoc dla nas i dla Frania. Jest maleńki całe życie przed nim z tą 
chorobą, a pompa ratuje życie temu dziecku" – mówi Agnieszka Wencel, mama chłopca.

Od 2013 roku lat nasza fundacja we Wrocławiu prowadzi też Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny dla 
Wyjątkowych Dzieci, rok później powstało przedszkole integracyjne.
Na zdj. obok Adrian z grupy rewalidacyjnej podczas dogoterapii w Ośrodku Edukacyjno-
Rehabilitacyjnym dla Wyjątkowych Dzieci.

"Syn Maksymilian nie mówił do czwartego roku życia. Perspektywy mowy nie były kolorowe – lekarze 
widzieli słabe szanse, ale cały czas wierzyliśmy w syna! Jak znaleźliśmy ten ośrodek, to nas uskrzydliło - 
pierwsze efekty dały nam siłę, żeby wierzyć. Mowa ruszyła po kilkumiesięcznym pobycie w ośrodku. 
Pierwsze słowa, pierwsze zdania – to było coś niebywałego!" - opowiada Magdalena Mila-Czarnota, 
mama Maksa. 

Żeby skutecznie pomagać kolejnym osobom, w przyszłości nasza fundacja zamierza wybudować większy 
ośrodek, w którym znajdzie się również przestrzeń na turnusy rehabilitacyjne oraz centrum 
interwencyjne dla dzieci, którymi przez określony czas rodzice nie mogą się zajmować. W kompleksie 
powstanie też pierwszy w Polsce dom samodzielności dla dorosłych osób z Zespołem Pradera-Williego. 
PWS to rzadka, nieuleczalna choroba genetyczna. Jej głównym objawem jest głód, którego nie można 
zaspokoić. Brak odpowiedniej kontroli może doprowadzić nawet do śmierci chorego. W Polsce do tej 
pory odpowiedni dom opieki nie powstał.

"Dla rodziców dzieci z Zespołem Pradera-Williego taki dom jest spokojem ducha na starość. Nie będą 
musieli myśleć, co się stanie, jak ich zabraknie" - mówi Adam Komar, prezes Fundacji i ojciec Olka, który 
urodził się z tą rzadką chorobą genetyczną. Na zdj. obok, w plenerze, właśnie nasz podopieczny Olek, 
który urodził się z chorobą wiecznego głodu.

Fundacja „Potrafię Pomóc” ma status organizacji pożytku publicznego. Zachęcamy do wsparcia naszych 
działań, zapraszamy wolontariuszy. Wierzymy, że każdy potrafi pomagać!

   Fundacja Potrafię Pomóc
   ul. Cybulskiego 35H Wrocław
   Tel. 509-685-328
   sekretariat@potrafiepomoc.org.pl
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 Nasza fundacja „Promyk Słońca” powstała w 1991 roku. Naszym celem jest udzielanie wsparcia 
dzieciom z niepełnosprawnością i zagrożonych niepełnosprawnością oraz ich rodzinom, wsparcia 
wielodyscyplinarnego i kompleksowego, zmierzającego do wprowadzenia systemowych rozwiązań, 
na trwałe poprawiających życie rodzin, w których wychowują się dzieci niepełnosprawne i obarczone 
różnymi dysfunkcjami. 

Dziś fundacja „Promyk Słońca” ma status organizacji pożytku publicznego, prowadzimy Centrum 
Rehabilitacyjno-Diagnostyczne, integracyjne przedszkole i żłobek, szkołę podstawową i gimnazjum, 
działania edukacyjne z wykorzystaniem nowych technologii, kolonie i półkolonie dla dzieci 
z niepełnosprawnościami, ośrodek szkoleniowy. Realizujemy liczne projekty w partnerstwie 
m.in. z instytucjami samorządowymi oraz kampanie społeczne, prowadzimy punkt informacyjny dla 
osób z niepełnosprawnością, wydajemy publikacje dotyczące niepełnosprawności, prowadzimy 
Centrum Wolontariatu, Bank Asystentów i grupy wsparcia. Naszym przewodnim hasłem jest: 
„Wspieramy rozwój każdego dziecka”, choć w dużym stopniu wspieramy także dorosłych. Szanse na jak 
największą samodzielność w dorosłym życiu i maksymalne wykorzystanie własnego potencjału mają 
tylko te dzieci, które jak najwcześniej zostaną prawidłowo zdiagnozowane i otoczone odpowiednią 
opieką medyczną i terapeutyczną. Nasza kompleksowa opieka nad dzieckiem niepełnosprawnym w 
sposób znaczący wpływa więc na ich dalsze życie.

Wybrane projekty realizowane przez Fundację w ciągu ostatnich lat:
Razem w pełni sprawni - uwrażliwiamy uczniów na obecność i potrzeby osób z niepełnosprawnością, 
przełamujemy uprzedzenia i stereotypy,  przygotowujemy uczniów i nauczycieli do kontaktu z osobami 
niepełnosprawnymi w życiu szkolnym i pozaszkolnym. Punkt informacyjny dla osób niepełnosprawnych 
w  centrum miasta, w której bezpłatnej pomocy udzielają specjalista ds. społeczno-prawnych, 
specjalista ds. edukacji, radca prawny i psycholog. 

Sprawni w pracy: aktywizacja zawodowa i społeczna osób z umiarkowanymi i znacznym stopniem 
niepełnosprawności z Dolnego Śląska oraz członków ich rodzin, którzy ze względu na konieczność 
sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną nie pracują. Liderem projektu był Wydział ds. Osób 
Niepełnosprawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, a Fundacja „Promyk 
Słońca” była jednym z partnerów.

SAMO-Dzielni oraz Usługi Asystenckie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami. Celem projektu jest 
zwiększenie i ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo i wysokiej jakości usług asystenckich, 
umożliwienie samodzielnego i niezależnego funkcjonowania społecznego, edukacyjnego oraz 
zawodowego, wsparcie rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 

Centrum Wolontariatu skupia wolontariuszy i rodziny, w których wychowują się dzieci z różnymi 
rodzajami niepełnosprawności. Tak o swojej pracy mówi jedna z wolontariuszek Fundacji: „Wolontariat 
daje ogromną radość i siłę, która jest w stanie przenieść największe góry. Tu rozwijamy umiejętności, 
zainteresowania, a także podnosimy swoje kwalifikacje zawodowe. Wolontariat to też miejsce spotkań i 
możliwość budowania trwałych znajomości. Przyglądamy się, jak zmienia się życie naszych 
podopiecznych i to jest ogromnie budujące”. 

  Fundacja Promyk Słońca
  ul. Swobodna 8a Wrocław
  tel. 71-782-77-77
  fundacja@promykslonca.pl
  www.promykslonca.pl
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 Jesteśmy uczniowskim klubem sportowym „Sprint”, działamy przy Dolnośląskim Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 13 dla niewidomych i Słabowidzących przy ul.Kamiennogórskiej 16 
we Wrocławiu. Dyscypliny sportowe, jakimi się zajmujemy to: piłka nożna, showdown, goalball, 
narciarstwo, nordic walking, LA, pływanie, ergometry wioślarskie, taniec.

Jesteśmy reprezentacją Polski Piłki Nożnej Niewidomych Blind Football Poland. W tym sporcie zawodnik 
wszystko odbiera czuciowo, na słuch, intuicyjnie. To, że niewidomi mogą uprawiać sport, dla wielu z nich 
jest jak darowanie drugiego życia.
Zawodnicy na murawie nic nie widzą, ale muszą zaprezentować udany drybling, podanie, strzał. Pomaga 
im w tym przewodnik, którego słowo na boisku maluje sytuację i – niczym żywy GPS – ułatwia futbolową 
nawigację. W piłce nożnej niewidomych brak wzroku rekompensuje się słuchem.

Boisko dla niewidomych piłkarzy jest znacznie mniejsze od tradycyjnego. Wzdłuż bocznych linii 
ustawione są bandy, które ograniczają pole gry, dzięki czemu rywalizacja na boisku jest płynna 
i dynamiczna. Mecz dzieli się na dwie części, każda po 25 minut. Drużyna składa się z pięciu zawodników. 
Gracze z pola są niewidzący i grają z czarnymi przepaskami na oczach, w trakcie meczu dodatkowo 
zaklejonymi opatrunkiem okulistycznym. Widzi tylko bramkarz, który gra bez opaski. W środku piłki 
zamontowana jest grzechotka, dzięki której zawodnik jest w stanie zlokalizować futbolówkę. Gdy piłka 
znajduje się w obronie, wskazówek udziela bramkarz, gdy w strefie środkowej – trener stojący poza 
bandą, natomiast gdy piłka dotrze do strefy ataku – przewodnik znajdujący się za bramką przeciwnika. 
Przy rzucie karnym bramkarz najpierw stuka w lewy słupek, potem w prawy, aby strzelający zorientował 
się, gdzie stoi bramka.

Bierzemy też udział w sukcesami w showdown – dyscyplinie sportowej, w ramach której rozgrywane są 
zawody rangi Mistrzostw Europy i Świata. Jest to sport dla niewidomych i słabowidzących, coraz bardziej 
popularny w Polsce. W showdown gra się przy użyciu paletek oraz piłeczki, w środku której znajdują się 
małe kuleczki, dzięki czemu piłka podczas gry jest słyszalna. Celem gry jest odbicie piłeczki pod tablicą na 
środku stołu wprost do bramki przeciwnika, podczas gdy ten usiłuje zapobiec utracie gola.

Możliwość udziału w drużynowych treningach i zawodach to dla naszych podopiecznych źródło 
aktywności, wewnętrznej motywacji, satysfakcji. Zyskują szansę, którą wykorzystują, pomimo barier. 
Kluby sportowe, takie jak nasz Sprint, dają możliwość, by wyjść z domu, wyrwać się z monotonii, 
nawiązywać kontakty, odnosić sukcesy i poczuć się zdolnym, docenionym i ważnym.

Osiągnięcia naszej drużyny Sprint to wielokrotnie zdobyte podium na Międzynarodowych Turniejach, 
udział w Mistrzostwach Europy w Anglii, organizacja i udział w wrocławskim VIII European Top Twelve 
2016,  Międzynarodowy Turniej w Showdown 2017 w Finlandii, Mistrzostwa Świata Showdown 2017 
w Szwecji.

  Uczniowski Klub Sportowy Sprint
  ul. Kamiennogórska 16 Wrocław
  tel. 502-345-800
  www.facebook.com/BlindFootballPoland
  www.showdownpoland.pl
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 Jesteśmy Stowarzyszeniem Absolwentów Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Skupiamy 
absolwentów wszystkich form kształcenia w WSB. Umożliwia to nawiązanie,  jak i  utrzymanie 
długotrwałych, satysfakcjonujących relacji między absolwentami. 

Stowarzyszenie jest miejscem, w którym absolwenci na swojej drodze biznesowej, nadal mogą się 
rozwijać, mając ku temu odpowiednie warunki. Pracują tu osoby niepełnosprawne, istotna jest dla nas 
integracja absolwentów i studentów niepełnosprawnych z pozostałymi studentami i absolwentami. 
Nasz Prezes Stanisław Kośnik pełni również rolę pełnomocnika Rektora ds. osób niepełnosprawnych na 
uczelni.  

Stowarzyszenie tworzy wiele inicjatyw. Jednym z przedsięwzięć jest wypożyczalnia rowerów 
integracyjnych typu handbike: Rowery Integracyjne. Rowery napędzane są siłą rąk. Umożliwiamy 
aktywizację osób niepełnosprawnych oraz integrację z osobami sprawnymi.  Ta inicjatywa przełamuje 
stereotypy, pozwala osobom niepełnosprawnym poruszać się na rowerze, organizować grupowe 
wycieczki, spędzać pozytywnie i aktywnie czas. Rowery handbike wypożyczamy nieodpłatnie na terenie 
campusu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Nasz projekt realizuje hasło “Ważne jest to, co nas 
łączy, a nie to, co dzieli”. 

Inną inicjatywą Stowarzyszenia jest Punkt Foto działający na terenie Uczelni. Każdy może zrobić sobie 
zdjęcie legitymacyjne, dowodowe czy dyplomowe. Uzyskany dochód przeznaczany jest 
na wypożyczalnię rowerów integracyjnych. Punkt Foto zapewnia osobom niepełnosprawnym stałe 
zatrudnienie, rozwój zawodowy, kontakt ze studentami oraz pracownikami uczelni. 

Na terenie uczelni są organizowane również zajęcia z salsy, dla osób sprawnych i niepełnosprawnych. 
Osoby poruszające się na wózku również mogą tańczyć. To wspaniały sposób na integrację i dobry 
humor. Wielu absolwentów uczęszczających na zajęcia odkryło swoją pasję, uczą się nadal tańczyć w 
szkołach tańca, chodzą na imprezy taneczne, a nawet zostali instruktorami tańca.

W Stowarzyszeniu pracują osoby o różnych niepełnosprawnościach. Dla wielu z nich praca oraz 
wspomniane inicjatywy są pomocne w  przełamywaniu różnych barier. Przykładem może być Łukasz, 
który niedawno ukończył staż w Stowarzyszeniu, a aktualnie jest zatrudniony jako fotograf. Praca 
pozwoliła mu uwierzyć w siebie, pozbył się nieśmiałości, odkrył swoją pasję, jaką jest fotografia.  Jednak 
nie tylko Łukasz otworzył się na świat. Również i pozostałe niepełnosprawne osoby pracujące 
w Stowarzyszeniu przechodzą pozytywne zmiany. Przyjdź i poznaj nas!

  Stowarzyszenie Absolwentów Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu
  ul. Fabryczna 29-31 Wrocław
  tel. 71-376-23-77
  stowarzyszenie@wsb.wroclaw.pl
  www.stowarzyszenie.wsb.wroclaw.pl
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 Jako Wrocławski Klub Sportowy Głuchych „Świt” zostaliśmy zarejestrowani w 1992 roku. 
W naszym Klubie obecnie jest zrzeszonych około 160 członków, aktywnie uprawiających sport jest 120 
członków w 8 sekcjach sportowych, większość stanowi młodzież ucząca się we Wrocławiu, która 
dojeżdża do wrocławskich szkół z różnych rejonów Dolnego Śląska. 

Naszym celem naszego klubu zgodnie ze statutem jest m.in. propagowanie i rozwijanie sportu wśród 
i osób z wadą słuchu, podnoszenie poziomu sportowego i etycznego członków Klubu, upowszechnianie 
wśród niesłyszących wychowania fizycznego i sportu, organizowanie pracy oświatowej, zawodowej, 
kulturalnej i społecznej w środowisku osób niesłyszących i ich rodzin.

W naszym Klubie wszystkie chętne osoby niepełnosprawne z wadą słuchu (słabosłyszące i niesłyszące) 
mogą rozpocząć uprawianie sportu, w sekcjach: koszykówka, siatkówka, piłka nożna, pływanie, bowling, 
tenis stołowy oraz na zajęcia na siłowni.

Przez lata istnienia Klubu odnieśliśmy wiele sukcesów sportowych. Propagujemy aktywność sportową 
wśród różnych grup wiekowych. Dzięki temu każdy nasz podopieczny, ma szansę przyczynić się do 
sukcesu zespołu i własnego. Miejsca na podium, medale i wyróżnienia są dla nas istotne, ale 
najważniejsza jest satysfakcja podopiecznych z przełamywania własnych barier, integracja środowiska 
i fakt, że nasza wieloletnia działalność przynosi realne efekty, wspiera rozwój fizyczny i psychiczny 
podopiecznych, angażuje, przeciwdziała wykluczeniom.

Nasz Klub Sportowy powołano do reprezentacji Polski na XXIII Letnie Igrzyska Olimpijskie Głuchych, 
które odbyły się w dniach 18-30 lipca 2017 r. w Samsun w Turcji. Wzięło dział dziewięć zawodniczek 
w trzech dyscyplinach: piłce nożnej 11-osobowej, koszykówce i siatkówce. W sztabie szkoleniowym 
reprezentacji Polski znalazło się czterech trenerów z naszego klubu w czterech dyscyplinach: piłce 
nożnej, koszykówce, siatkówce i bowlingu. 
Możemy pochwalić się srebrnym medalem w piłce nożnej kobiet, VI miejsce w siatkówce kobiet, 
VI miejsce w koszykówce kobiet. Polacy zdobywali łącznie 11 medali, a brało udział 3150 sportowców 
ze 97 krajów.
 

  Wrocławski Klub Sportowy Niesłyszących Świt
  ul. Niemcewicza 30B/32 Wrocław
  tel. 502-186-638
  wksn.swit.wroclaw@wp.pl
  www.wksn1952.webnode.com
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 Nasze Stowarzyszenie działa we Wrocławiu od 2008 roku. Koncentrujemy się na 
wyrównywaniu szans osób niepełnosprawnych w zdobywaniu wykształcenia, chcemy tworzyć dla nich 
perspektywy w zdobywaniu wiedzy na poziomie  wyższym. Z organizacji zrzeszającej studentów 
w przeciągu 9 lat  staliśmy się organizacją ekspertów w dziedzinie kształcenia osób 
z niepełnosprawnościami. Obecnie dzielimy się swoją wiedzą tworząc razem z 13 Uczelniami Wrocławia 
i Opola Radę Ekspertów ds. Kształcenia Studentów z Niepełnosprawnościami.

Na początku naszej działalności postawiliśmy sobie za cel stworzenie wsparcia obejmującego ścieżkę od 
wyboru studiów przez studia aż po wejście na rynek pracy. Systematycznie ścieżkę tą uzupełnialiśmy 
kolejnymi projektami:
Centrum Wsparcia Edukacyjno-Zawodowego – wsparcie studentów na ścieżce zawodowej oraz wybór 
ścieżki edukacyjnej, konsultacje z doradcą zawodowym, psychologiem. Dzięki Centrum uczestnicy 
rozwijają swoje kompetencje i mają dobry start na rynku zawodowym.

Centrum Adaptacji Materiałów Dydaktycznych - wsparcie osób niewidomych i słabowidzących 
w dostępie do informacji oraz wyposażenie uczestników w nowe umiejętności związane z dostępem do 
pozyskiwania wiedzy. Prowadzenie szkoleń z obsługi komputera czy urządzeń mobilnych etc, nauka 
języka Breilla, wyjścia integracyjne.

Projekt asystencki „Studiuję niezależnie” -  celem jest zapewnienie asystenta nie tylko podczas zajęć,  
dostarczenie podopiecznym narzędzi, umiejętności i kompetencji społecznych umożliwiających 
samodzielne funkcjonowanie w trakcie studiów, a także efektywne wprowadzenie ich na rynek pracy.

DŻAMP obóz adaptacyjno-szkoleniowy, organizowany corocznie od 10 lat, jako alternatywa dla rajdów 
studenckich i obozów adaptacyjnych, w dużej mierze niedostępnych dla osób niepełnosprawnych. 
Liczba uczestników obozu z roku na rok jest coraz większa, w 2017 było to blisko 100 osób. Dowodem 
są pozytywne opinie uczestników, którzy co roku mówią, że na pewno wrócą.

Ponadto oferujemy szkolenia z metod pracy ze studentami z niepełnosprawnościami, kursy językowe, 
wspieranie uczelni w stwarzaniu równego dostępu do kształcenia. 

Co mówią o nas?
„Warsztaty dały mi potężny power. Cały cykl sprawił, że zacząłem  wierzyć w siebie i jestem kompletnie 
innym chłopakiem. To jest cudowne, bo teraz łatwiej jest mi wyrażać siebie.”
„Dzięki asystentowi mogłem dużo aktywniej uczestniczyć w życiu studenckim.”
„Komputer stał się dla mnie narzędziem dostępnym.”
Oferowane przez nas wsparcie w pełni ma sprawić, że bariery stają się coraz mniejsze, pomóc osobom 
niepełnosprawnym w dostępie do rynku pracy. Nasze działania to też włączanie osób do życia 
społecznego: wyjścia do kina, teatru.  Wiele osób po szkoleniach, zdobyciu nowych kompetencji 
zawodowych podjęło pracę, a niektórzy założyli własną firmę. Studiowanie osób niewidomych stało się 
prostsze, specjalistyczne podręczniki stały się dla nich też dostępne. Osoby, które wcześniej były 
wycofane z życia społecznego, mogą teraz w pełni uczestniczyć.

   Stowarzyszenie Twoje Nowe Możliwości 
   ul. Spiżowa 19/5C   Wrocław 
   tel: 71-73-45-773
   biuro@tnm.org.pl
   www.tnm.org.pl
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 Jako fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci działamy nieprzerwanie od 2007. 
Opiekujemy się nieuleczalnie lub przewlekle chorymi dziećmi z całego Dolnego Śląska. Mają choroby 
genetyczne, neurologiczne, metaboliczne, onkologiczne lub uległy nieszczęśliwym wypadkom. 
Wymagają stałej opieki paliatywnej – leków, regularnych wizyt lekarza i pielęgniarki, specjalistycznego 
sprzętu medycznego, rehabilitacji. A rodzina często potrzebuje wsparcia psychologa, pomocy socjalnej, 
opieki dla rodzeństwa. Cała pomoc kierowana do rodzin jest nieodpłatna.

"Hospicjum  to miejsce szczególne, magiczne. Praca w nim jest czymś wyjątkowym, każdy z pacjentów 
uczy nas bycia lepszym, pokornym. – opowiada Grażyna, pielęgniarka która jest w hospicjum od 
początku - Dla mnie ważne jest nawiązanie kontaktu z dzieckiem i rodziną. Nie ma mowy  o pośpiechu. 
Często rodzina zwierza się z  najróżniejszych spraw, problemów. Moja praca to nie tylko procedury 
medyczne, to umiejętność słuchania, mówienia jasno i na temat, bycia w pobliżu".

Nasze początki były trudne – mało personelu, brak aut i ciężar bycia prekursorem, bo żadnego domowego 
hospicjum dla dzieci na Dolnym Śląsku wtedy nie było. Dzisiaj do organizacji opieki nad dziećmi 
hospicyjnymi fundacja zatrudnia stałe grono specjalistów. Tutaj pomoc musi być na 100%, każdego dnia 
i nocy. Organizacja ma filie w Lubinie, Zgorzelcu i Kłodzku. Prowadzi Pediatryczną Poradnię 
Konsultacyjną dla Dzieci Nieuleczalnie i Przewlekle Chorych.

Fundacja troszczy się o dzieci z postępującymi schorzeniami w ich własnych domach. Tam dziecko czuje 
się najlepiej. Jest to więc hospicjum domowe. Z drugiej strony to hospicjum mobilne, bo ekipa medyczna 
i cywilna jest w ciągłym ruchu – jeździ, dowozi, pomaga, edukuje, organizuje.

Pracowników fundacji wspierają wolontariusze. To oni pomagają w rodzinach chorych dzieci oraz przy 
organizacji akcji (Nakrętki dla Hospicjum, Pola Nadziei, Wrocławskie Bieg Sponsorowany, Noworoczny 
Koncert Charytatywny, pozyskiwanie 1% podatku). Dzięki pracy w Fundacji nauczyłam się patrzeć na to, 
co mam z innej perspektywy, z większą radością i świadomością tego, że warto być lekko szalonym 
i wykorzystać każdą chwilę. – to opinia wolontariuszki Oli - Żyje się tylko raz. Tu i teraz. Z rzeczy bardziej 
praktycznych - nauczyłam się puszczać wielkie mydlane bańki i malować dziecięce buzie, dzięki czemu 
moje wewnętrzne dziecko nadal ma się rewelacyjnie!

Alicja jest pod opieką fundacji od 2016 r. Dzięki dofinansowaniu Fundacji dziewczynka była nad morzem. 
W dniu Jej urodzin odwiedzili Ją pracownicy i wolontariusze, a cała rodzina świetnie bawiła się podczas 
fundacyjnego Dnia Dziecka.

Emilka, siostra Ali, razem z rodzeństwem innych podopiecznych Fundacji pojechała na obóz 
w Lubiatowie. Była też na dwudniowym edukacyjno-integracyjnym pobycie we Wrocławiu 
zorganizowanym przez wolontariuszy Fundacji. Dzięki temu mogła spędzić czas w towarzystwie 
rówieśników z podobnymi doświadczeniami (zdj. obok na górze).

Rodzina Ali korzysta z wsparcia psychologicznego oraz okazjonalnej pomocy socjalnej.  Włączają się 
w życie Fundacji np. uczestnicząc w wolontariackich akcjach promujących działanie hospicjum czy 
kwestach (na zdj. na dole w Ząbkowicach Śląskich).

  Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci
  ul. Jedności Narodowej 47/47a/49a Wrocław
  tel: 71-367-51-09
  fundacja@hospicjum.wroc.pl
  www.hospicjum.wroc.pl
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 Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych jest działającym od 1993 roku związkiem 
stowarzyszeń reprezentującym interesy osób z wszystkimi typami niepełnosprawności. W swojej 
działalności WSON zrealizował kilkanaście projektów, których celem było aktywizowanie, 
informowanie oraz wspieranie osób niepełnosprawnych. 

Obecnie działalność Sejmiku koncentruje się w trzech obszarach:
Wspomaganego zatrudnienia osób niepełnosprawnych – polega ono na prowadzeniu działań 
zwiększających udział w życiu społecznym i zawodowym oraz na wsparciu w utrzymaniu zatrudnienia 
przez osoby z niepełnosprawnością. Zatrudnienie wspomagane polega na udzielaniu indywidualnej 
pomocy osobom z niepełnosprawnościami w uzyskaniu dostępu do zatrudnienia zgodnego z ich 
wyborem, przy stałym wsparciu.

Sejmik realizuje obecnie dwa projekty dotyczące wspomaganego zatrudnienia:
„Wsparcie trenera pracy w procesie zatrudnienia wspomaganego osób niepełnosprawnych”- projekt 
powierzony przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz „Aktywni Razem 3 – 
partnerstwo na rzecz wspomaganego zatrudnienia osób niepełnosprawnych”.

Prowadzimy ośrodek informacji i porad specjalistycznych dla osób niepełnosprawnych - program 
obejmuje udzielanie szeroko pojętego poradnictwa społeczno - obywatelskiego i specjalistycznego 
(prawnego i psychologiczno-pedagogicznego) oraz socjalnego w tym min. udzielanie informacji na 
temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej 
dla osób niepełnosprawnych, ich opiekunów oraz członków rodzin a także osób związanych z nimi, w tym 
przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w tym środowisku z terenu całego Dolnego 
Śląska i Śląska Opolskiego, tegoroczna edycja projektu nosi nazwę „Prowadzenie Ośrodka Poradnictwa 
Pschologiczno- Prawnego i Informacji Ogólnych dla Osób Niepełnosprawnych”.

Zapewniamy asystenturę osobistą dla osób niepełnosprawnych - WSON realizuje program w zakresie 
usług asystenckich „Przywracamy nadzieję, dajemy radość”. Usługi asystenckie objęły grupę 40 osób 
niepełnosprawnych w tym 10% dzieci z orzeczonym znacznym i umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności. Usługi asystenckie objęły osoby z obszaru Dolnego Śląska. 

Nasz WSON od wielu lat z powodzeniem realizuje szeroko pojętą pomoc, prowadzimy poradnictwo 
(w tym bezpłatne porady prawne, kursy i szkolenia oraz integrujemy wrocławskie środowiska Osób 
Niepełnosprawnych. 

   Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
   ul. Św. Antoniego 36/38 Wrocław
   tel. 71 344 17 34
   wson@wson.wroc.pl
   www.wson.wroc.pl 
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Wrocławia R.Dutkiewiczem

Klub Kibiców Niepełnosprawnych 
aktywnie na meczu

Projekt, wykonanie i redakcja: Monika Goch-Twarkowska Spółdzielnia Socjalna Nova
Zdjęcia zamieszczone w publikacji pochodzą z archiwów prywatnych organizacji.
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