
Opis projektu. 

Projekt jest szansą na rozwiązanie problemu wykluczenia społecznego jak również marginalizacji 
podstawowych potrzeb osób niepełnosprawnych. 
 
 

1. Nazwa projektu :  
 

Klub integracyjno-terapeutyczny dla osób niepełnosprawnych „ŻYJEMY WŚRÓD WAS” 
 

2. Nazwa podmiotu opracowującego :i realizującego projekt.  
 

   a) Stowarzyszenie NEURON Pomocy Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym  
       ul. Gwardii Ludowej 107 41-303 Dąbrowa Górnicza  
   b) Stowarzyszenie KROKUS ul. Tysiąclecia 6/277 41-303 Dabrowa Górnicza  
 

3. Podstawy prawne utworzenia placówki:  
 

   a) Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z  
       dnia 27 sierpnia 1997r, która określa działania na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie   
       rehabilitacji społecznej, rehabilitacji zawodowej i zatrudniania, przestrzegania praw osób  
       niepełnosprawnych  
   b) Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r, która stoi w obronie praw i  
       wolności osób niepełnosprawnych  
   c) Karta Praw Osób Niepełnosprawnych uchwalona przez Sejm w dniu 1 sierpnia 1997r, która  

       w sposób jednoznaczny uznaje, iż osoby niepełnosprawne mają prawo do należnego,  
       samodzielnego, aktywnego życia  
   d) Ustawa o pomocy społecznej z 12 marca 2004r z której wynika, że jest potrzeba tworzenia  
        programów wspierania osób niepełnosprawnych  
   e) Karta Praw Podstawowych ogłoszona podczas posiedzenia Rady Europejskiej w Nicei w    
       grudniu 2000r, która uznaje prawa osoby niepełnosprawnej do korzystania ze środków  
       zapewniających jej niezależność, zawodową, społeczną, integrację oraz uczestnictwo w życiu  
       społecznym  
    f) Deklaracja Madrycka uchwalona podczas Europejskiego Kongresu Osób Niepełnosprawnych w  
       marcu 2002r, która wzywa do zapewnienia osobom niepełnosprawnym niezależnego życia w  
       pełnej integracji ze społeczeństwem  
 

4. Miejsce realizacji projektu:  
 

Klub integracyjno-terapeutyczny dla osób niepełnosprawnych zorganizowano w lokalu zlokalizowanym przy 
ul. Piłsudskiego 36 (box 627c) którego właścicielem jest Gmina Dąbrowa Górnicza   Dopuszcza się  w 
przypadku poszerzenia zakresu działalności możliwość skorzystania z lokalów przyległych obok, które 
oddzielone są przejściami zamurowanymi.  Lokalizacja klubu w pełni spełnia uwarunkowania w zakresie 
dojazdu, gdyż. można dojechać zarówno tramwajem jak i autobusami z terenu całego miasta. 

 

5. Określenie problemu  
 

W każdym społeczeństwie z przyczyn wad wrodzonych lub nabytych, genetycznych, w wyniku 
wypadków lub chorób istnieje pewien procent osób, które można nazwać niepełnosprawnymi. Wg 
danych statystycznych GUS ponad 10% społeczeństwa to osoby niepełnosprawne. W 
województwie śląskim ten wskaźnik jest wyższy i wynosi ponad 12%. Największym natężeniem 
niepełnosprawności w województwie śląskim, to region południowy oraz północno-wschodni, czyli 
obszar obejmujący również miasto Dąbrowa Górnicza. W samej Dąbrowie Górniczej mieszka ponad 
20tyś osób niepełnosprawnych i ta liczba ma tendencję wzrostową. Tendencja wzrostowa jest 
związana przede wszystkim m.in. z licznymi problemami medycznymi, ekonomicznymi, 
społecznymi. Pozostawienie samym sobie tych osób niepełnosprawnych i ich rodzin doprowadzić 
może do ich społecznego wykluczenia, wobec czego należy zwrócić szczególną uwagę na m.in. 
integrację społeczną, wyrównywanie szans oraz kształtowanie właściwej postawy aktywnego i 
możliwie pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, uświadamiając ich jednocześnie, że maja 
możliwość wpływania na własną sytuację życiową.  
 
 



 
Diagnozując środowisko osób niepełnosprawnych stwierdzamy, ze samodzielność, samorealizacja 
w dorosłym życiu ma ogromne znaczenie i determinuje całokształt ich funkcjonowania. Obecnie 
osoby niepełnosprawne po ukończeniu edukacji pozostają bez jakichkolwiek propozycji na prace i 
społeczny rozwój. Pozbawieni są systematycznych oddziaływań o charakterze terapeutyczno-
edukacyjnym, a to w konsekwencji doprowadza do wykluczenia i marginalizacji. Aby temu zapobiec 
ważna jest ciągła stymulacja i pilotaż ich aktywności.  
Profilaktyka ma przede wszystkim zapobiegać nieprawidłowościom w somatycznym i 
psychoruchowym rozwoju osoby niepełnosprawnej Nasilenie przejawów patologii społecznej wśród 
osób niepełnosprawnych powoduje wzrost oczekiwań w stosunku do władz lokalnych, co do 
podejmowania coraz trudniejszych działań zapobiegawczych. Współcześnie osoba 
niepełnosprawna jest bardzo obciążona zarówno przeładowanymi treściami podręczników różnego 
typu, jak i dużą ilością informacji teleinformatycznych oraz płynących z innych mediów. Problemy 
osób niepełnosprawnych nie kończą się wszakże na zdobywaniu wiedzy. Dotykają ich bardzo 
często problemy rodzinne, czy konflikty z rówieśnikami lub otoczeniem. Wysoki wzrost wymagań i 
częste sytuacje stresogenne powodują u osób niepełnosprawnych narastanie napięcia 
emocjonalnego, leku, zachwianie poczucie bezpieczeństwa. Uczucie zagubienia i utratę pewności 
siebie zwiększają podatność na zachowania ryzykowne. Wycofanie, agresja, choroby – oto 
najczęstsze reakcje na stan obciążenia i frustracji Osoby niepełnosprawne wymagają często 
wsparcia w zakresie pomocy finansowej, rzeczowej, poradnictwa, wsparcia psychologów, 
pedagogów, itp. Wśród zabezpieczenia niezbędnych życiowych potrzeb osób niepełnosprawnych, 
nieodzowne jest również zorganizowanie takiego wsparcia i pomocy , która pozwoliłaby osobie 
niepełnosprawnej usamodzielnić się i opuścić krąg beneficjentów pomocy społecznej. Rozmiar 
wsparcia i pomocy oraz formy winny umożliwić osobie niepełnosprawnej w miarę samodzielne 
rozwiązywanie własnych problemów, przy wsparciu specjalistów typu psycholog, pedagog, 
terapeuta, pracownik socjalny, itp. Fundamentalnym celem działań instytucji, jednostek 
samorządowych, władz lokalnych, organizacji pozarządowych jest możliwie najszersze, 
równoprawne uczestnictwo osób niepełnosprawnych w segmencie życia społecznego i podjęcie 
takich działań, które będą zmierzać do nieustannego wyrównywania szans osób niepełnosprawnych 
względem osób pełnosprawnych, jak również dążenie do pełnego rozwoju tych osób.  Wobec 
powyższego celowe jest podjęcie kroków zmierzających do utworzenia Klubu integracyjno-
terapeutycznego dla osób niepełnosprawnych. Utworzenie tego typu placówki winno być 
alternatywą na wzrost negatywnych zjawisk społecznych, szczególnie widocznych wśród rodzin 
funkcjonujących na granicy bezpieczeństwa socjalnego, m.in. z powodu niepełnosprawności i 
nieprzystosowania społecznego. Jej działalność winna być jedną z szans w systemie pomocy która 
da niepełnosprawnym możliwość rozwoju na miarę możliwości z jednoczesnym respektowaniem 
prawa do szacunku i godności należnych każdej osobie.  
 

6. Zadania  
 

Utworzenie Klubu integracyjno-terapeutycznego dla osób niepełnosprawnych winno stworzyć 
warunki dla rozwoju niezależności życiowej osób niepełnosprawnych. Jednak przede wszystkim 
umożliwi spotkanie, "bycie razem" - tych, którzy boleśnie doświadczają odrzucenia i ich przyjaciół, 
oferujących swój czas i zaangażowanie. Spotkania z osobami niepełnosprawnymi powinny odbywać 
się w atmosferze bezpieczeństwa, wzajemnego zaufania, poczucia więzi i głębokich relacji z 
samymi uczestnikami. Podstawowym założeniem wszelkiej pomocy psychologicznej jest 
pojmowanie człowieka jako podmiotu i jednocześnie przedmiotu zmiany korekcyjnej, terapeutycznej 
i kreacyjnej, co oznacza, iż sam zainteresowany dokonuje zmiany w sobie, tylko przy pomocy grupy 
i prowadzącego. Źródłem doświadczeń korygujących i uczących jest bowiem własna aktywność 
poznawcza i emocjonalna uczestników terapii. Wyraża się ona w ujawnianiu i dzieleniu się z innymi 
swoimi myślami, przeżyciami, wyobrażeniami, dążeniami, uczuciami, pragnieniami pojawiającymi 
się „tu i teraz”. Wobec takich problemów bardzo ważnym obszarem działania placówki, obok 
procesu dydaktycznego staje się nie tylko wychowanie, ale również profilaktyka rozumiana jako 
postępowanie służące ochronie przed zagrożeniami. Przy realizacji zadań należy położyć nacisk na 
indywidualny kontakt opiekuna (terapeuty, wolontariusza) z osobą niepełnosprawną, tak, aby przede 
wszystkim zapewnić jej podstawową potrzebę bezpieczeństwa, pozwolić nawiązać nową wieź, 
innego rodzaju i innej jakości niż ta z rodzicem czy opiekunem.  
 
 
 



 
Podejmowane zadania mają prowadzić przede wszystkim do:  

 podtrzymywania i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania,  

 usprawniania zaburzonych funkcji organizmu (koncentracji uwagi, koordynacji wzrokowo-
ruchowej, grafomotoryki, itd.),  

 wygaszania zachowań niepożądanych,  

 poprawy sprawności manualnej,  

 integracji społecznej osób niepełnosprawnych z otoczeniem,  

 rozwijanie i podtrzymywanie zainteresowań,  

 zapewnienie oparcia społecznego.  
 

7. Cele realizowanego projektu  
 

Podstawowym celem działalności Klubu integracyjno-terapeutycznego dla osób 
niepełnosprawnych jest zapewnienie opieki oraz umożliwienie osobom z 
niepełnosprawnością udziału w specjalistycznych zajęciach terapeutycznych. Placówka 
będzie jedyną tego typu placówka w mieście zapewniającą popołudniową opiekę i terapię 
osobom z różnym typem niepełnosprawności i w różnym wieku.  
Celem ogólnego projektu Klubu integracyjno-terapeutycznego dla osób niepełnosprawnych 
będzie osiągnięcie przez jej uczestników możliwego do zaakceptowania poziomu dojrzałości 
społecznej, zawodowej i osobistej, pozwalającego na ich przystosowanie do wymagań 
społeczeństwa.  
Celami szczegółowymi działalności Klubu integracyjno-terapeutycznego dla osób 
niepełnosprawnych będzie :  
kształtowanie umiejętności współżycia z innymi ludźmi, a także umiejętności 

dostosowania się i radzenie sobie z wymogami w szkole i pracy  

kształtowanie umiejętności wykorzystania wolnego czasu  

umożliwienie osobom niepełnosprawnym całościowego, wielozmysłowego poznania 
otaczającego świata, zjawisk i zmian w nim zachodzących  

zapewnienie godnych warunków spędzania czasu wolnego, przyjazną atmosferę, która 
sprzyjać będzie rozwojowi osobistemu i społecznemu.  

organizowanie czasu w sposób pobudzający do aktywności, rozwijający sprawność 
psychomotoryczną.  

zapewnienie fachowej pomocy uczącym się osobom niepełnosprawnym  

pobudzanie aspiracji poznawczych osób niepełnosprawnych mniej zdolnych  

rozwijanie zdolności twórczych  

trening samodzielności, umiejętności interpersonalnych i społecznych,  

trening umiejętności spędzania czasu wolnego,  

rehabilitację psychospołeczną, fizyczną, itp.  

terapię zajęciową.  

wspieranie procesów samostanowienia i odpowiedzialności oraz uczenie nawiązywania 
relacji międzyosobowych, co pozytywnie wpłynie na proces integracji uczestników ze 
społeczeństwem.  

 

8.  Uczestnicy projektu  
 
Adresatami projektu sa osoby niepełnosprawne z różnymi dysfunkcjami niepełnosprawności, 
które wymagają systematycznych, różnorodnych oddziaływań rehabilitacyjno – edukacyjno - 
opiekuńczych. Ilość uczestników jest nieograniczona, ale uzależniona od posiadanych 
środków finansowych. Rekrutacja uczestników będzie otwarta z zastrzeżeniem, że dla osób 
niepełnosprawnych z terenu Dąbrowy Górniczej zgodnie z kolejnością zgłoszeń w pierwszej 
kolejności. Pierwszeństwo winny mieć osoby dla których nie ma miejsca w innego typu 
placówkach (WTZ, ZAZ, spółdzielnie socjalne, ZPCH. itp.) czyli osoby pozostające w 
domach bez jakiegokolwiek wsparcia. Wiek uczestnika nie został jednoznacznie określony 
co oznacza, że każda osoba niepełnosprawna może w nim uczestniczyć. Dodatkowo w 
miarę możliwości mogą być przyjmowane osoby niepełnosprawne z innych miast na 
zasadzie porozumienia stron.   
 
 



 
Sposobem dotarcia do uczestników projektu będą spotkania z rodzicami i prawnymi 
opiekunami oraz pedagogami szkolnymi, organizacjami i instytucjami zajmującymi się 
osobami niepełnosprawnymi. oraz działania promocyjno-reklamowe poprzez media 
społecznościowe, internet, prasa, radio, telewizja, itp. 
 

9. Organizacja pracy  
 

Klub integracyjno-terapeutyczny dla osób niepełnosprawnych będzie działać codziennie 
(poniedziałek-piątek) w godzinach popołudniowych. W przypadku dużego zainteresowania oraz 
możliwościami finansowymi dopuszcza się możliwość funkcjonowania klubu również w 
godzinach dopołudniowych. W ramach działania placówki, zgodnie z innowacyjną metodą 
ośrodków pracy, prowadzone będą zajęcia: integracyjne, korekcyjno – wyrównawcze, 
wychowawcze, komputerowe, sportowo – rekreacyjne, turystyczno - krajoznawcze, 
rehabilitacyjne, socjoterapeutyczne, reedukacyjne, muzykoterapia, arteterapia, itp..  
Oprócz wymienionych powyżej zajęć organizowane będą zajęcia kulturalno – oświatowe, w 
ramach których odbywać będą się wystawy prac uczestników świetlicy, wspólne wyjścia do 
kina, teatru, spotkania z ciekawymi ludźmi, itp.  
Do pracy wdrożony będzie program pracy metodą ośrodków pracy. Zgodnie z jego założeniami 
prowadzone są zajęcia tematyczne, które mają na celu przystosowanie osób 
niepełnosprawnych do funkcjonowania w społeczeństwie.  
Zadania realizowane będą poprzez następujące formy pracy:  
integracyjne: prowadzone są gry i zabawy mające na celu wzajemne poznanie się 
podopiecznych, budowanie między nimi pozytywnych relacji.  
korekcyjno – wyrównawcze: podczas zajęć podopieczni mogą uzupełniać braki rozwojowe 
szczególnie w zakresie procesów poznawczych i funkcji ruchowych.  
wychowawcze – podopieczni, poprzez gry i zabawy prowadzone przez opiekunów poznają 
swoje środowisko społeczne oraz otaczającą rzeczywistość.  
sportowo – rekreacyjne – gry oraz zabawy dla podopiecznych, które mają na celu rozwój 
sprawności psychomotorycznej. Aktywizowanie uczestników zabaw ma na celu 
przeciwdziałanie bierności oraz wdrażanie do aktywności fizycznej.  
turystyczno - krajoznawcze - zachęcenie uczestników do wysiłku fizycznego i umysłowego, 
którego unikanie przyspiesza procesy starzenia, poznawania swojego regionu i jego kulturę, 
hartowania organizmu i zdobywanie odporności na trudy i niewygody  
rehabilitacyjne – z podopiecznymi prowadzone będą ćwiczenia poprawiające koordynację 
ruchową i równowagę (m.in. na rowerze stacjonarnym, bieżni) a także zajęcia z użyciem 
pomocy rehabilitacyjnych: piłki, woreczki, hula hop, piłki gimnastyczne thera band czy suchy 
basen z piłkami. Dopuszcza się możliwość innych nowatorskich metod rehabilitacji np. 
eksoszkielet, itp.  
arteterapia – podopieczni uczyć się będą z korzystania z różnych technik plastycznych: 

malowania kredkami, suchymi pastelami, wylepiania z plasteliny, modeliny, malowania farbami 
plakatowymi, olejnymi. Wykorzystywany bedzie własny potencjał podopiecznych. 
Przeprowadzane będą także konkursy, które poprzez rywalizację wpływają na zaangażowanie 
podopiecznych. Organizowane będą także warsztaty malarskie w plenerze przy współpracy z 
organizacjami pozarządowymi wspierającymi osoby niepełnosprawne z terenu Dąbrowy 
Górniczej oraz wystawy prac artystycznych osób niepełnosprawnych, które stają się 
jednocześnie nagrodą za włożony wysiłek oraz motywacją do dalszych działań.  
komputerowe – podopieczni pod opieką opiekunów przygotowują projekty graficzne takie jak 
zaproszenia, dyplomy, kartki okolicznościowe wykorzystywane następnie przy innych formach 
zajęć (np. w konkursach, imprezach okolicznościowych).Ponadto będą mogły nauczyć się 
podstaw korzystania z programów komputerowych oraz obsługi komputera.  
fotograficzne – podopieczni poznają działanie aparatu cyfrowego, sposoby wykonywania 
zdjęć. Zajęcia te związane częściowo będą z zajęciami komputerowymi: podopieczni zajmować 
się będą obróbką cyfrową zdjęć.  
muzykoterapia – na zajęciach muzycznych podopieczni będą wdrażani do gry na różnych 
instrumentach muzycznych (wybijania rytmu i taktu), uczyć się krótkich piosenek, rytmiki. 
Podopieczni ćwiczyć będą kroki i układy taneczne;  
 
 
 



 
 
socjoterapeutyczne – zajęcia te przygotowują podopiecznych świetlicy do prawidłowego 
funkcjonowania w środowisku społecznym, do samodzielności, zaradności, prawidłowych relacji 
interpersonalnych. Mają one na celu uczyć współżycia w grupie.  
reedukacyjne - zajęcia doskonalić będą sprawniejszych podopiecznych w nauce czytania, 
pisania, rozpoznawania i pisania poszczególnych liter. Odbywać się będą także doskonalenie 
liczenia, dodawania, odejmowania, mnożenia oraz tworzenia zbiorów, nauka wierszy na 
pamięć. Podopieczni nabędą też wiadomości z podstaw higieny, budowy ludzkiego ciała, 
otaczającego środowiska i przyrody. Z podopiecznymi bardziej upośledzonymi ćwiczona będzie 
nauka korzystania i posługiwania się metodą piktogramów. Tutaj szczególnie zostanie 
wykorzystana metoda ośrodków pracy – skupienie się na zainteresowaniach poszczególnych 
uczestników i na tej podstawie budowanie zajęć.  
dogoterapia – poprzez terapię kontaktową czyli zabawy, przytulanie i głaskanie psa 
podopieczni świetlicy będą dużo szybciej i dokładniej wykonywać ćwiczenia ruchowe. 
Atmosfera zabawy i rozluźnienia będzie wpływała na samopoczucie podopiecznych w grupie.  
W ramach pracy placówki planowane są także zajęcia dla rodzin z osobą niepełnosprawną oraz 
ich prawnych opiekunów polegające na:  
zajęciach relaksacyjnych  

tańcach terapeutycznych  

zajęciach praktycznych oraz grup wsparcia  

terapii psychologicznej  

porad psychologiczno-terapeutycznych  

bezpłatne porady prawne dla rodziców  

imprezy integracyjne  
 

10. Kadra  
 

W placówce zatrudnieni będą:  

 Kierownik placówki  

 pracownik administracyjno-biurowy  

 rehabilitant, fizjoterapeuta  

 Pedagodzy różnych specjalności  

 Personel medyczny (np. pielęgniarka)  

 Wolontariusze, opiekunowie, asystenci osób niepełnosprawnych  

 Studenci  
Kadra posiadać będzie niezbędne wykształcenie potrzebne do realizacji zadania prowadzenia 
placówki z zakresu pedagogiki społeczno – opiekuńczej, oligofrenopedagogiki, pedagogiki 
specjalnej, pedagogiki w specjalności rewalidacja głuchych i niedosłyszących, psychologii 
zachowań społecznych, terapii zajęciowej poprzez sztukę, animację i grafikę komputerową, 
psychologii, psychoterapeuty, pedagogiki specjalnej o specjalności edukacja i rehabilitacja osób 
niepełnosprawnych, rehabilitacji, fizjoterapeuty, itp.  
 

Rola opiekunów, wolontariuszy, asystentów, studentów :  
 

Opiekunowie , wolontariusze, asystenci, studenci asystujący niepełnosprawnym uczestnikom 
uczestniczyć będą w tworzeniu relacji budującej podmiotowość osoby niepełnosprawnej. 
Istotnymi elementami tej relacji są: akceptacja ("jesteś dla mnie ważny") oraz stosowny poziom 
wymagań ("możesz").; (*potrafisz*) ; (*chcesz*).  
Ponadto zatrudnieni pracownicy placówki winni starać się zapewnić swoim podopiecznym: 
przebywanie w życzliwym, pogodnym, bogatym w wartości i uporządkowanym środowisku; 
pomoc w zakresie zdobywania wiedzy, ;zmniejszenie zagrożenia narkomanią i alkoholizmem, 
korygowanie urazów psychicznych; organizowanie alternatywnych sposobów spędzania czasu 
wolnego; organizację zajęć okolicznościowych i integracyjnych (Andrzejki, Mikołajki, Jasełka, 
Wigilia, Dzień Matki, Dzień Dziecka, itp);, możliwość rozwijania wszelkich zainteresowań 
plastycznych, sportowych, teatralnych; naukę umiejętności nawiązywania kontaktów. 
 
 
 
 



 

 
11. Planowane rezultaty realizacji projektu  

 

Zakłada się następujące rezultaty realizacji zadania:  
 

mimo braku określenia ilości uczestników z uwagi na jej otwartość i dostępność z zajęć      
      skorzysta minimum 80-150 uczestników  
zorganizowanie 2-4 konkursów plastycznych, 2-3 wystawy prac malarskich, 1 warsztatów      
       plastycznych w plenerze,  
nabycie umiejętności gospodarowania czasem wolnym przez osoby niepełnosprawne  
podniesienie umiejętności edukacyjnych  
rozwinięcie zainteresowań i zdolności  
zdobycie biegłej umiejętności korzystania z komputera, Internetu  
zorganizowanie kilku imprez kulturalnych (np. dzień matki, walentynki. spotkania z  
      ciekawymi ludźmi, zabawy, spotkanie opłatkowe, mikołajki, itp.)  
pobudzenie do aktywności rozwijającej sprawność psychomotoryczną  
wykształcenie postawy społecznej i obywatelskiej  
nabycie umiejętności komunikacyjnych  
zorganizowanie kilku wycieczek turystycznych po okolicy (zamek w Będzinie, Pustynia   
       Błędowska, Park Zielona. Pogorie, muzeum Sztygarka, itp.)  
zorganizowanie wycieczek turystyczno-krajoznawczych 1-3 dniowych z cyklu „Poznaj swój  
       kraj”  
nabycie umiejętności pracy w grupie  
rozwinięcie zdolności twórczych  
aktywne uczestnictwo w imprezach sportowo-rekreacyjnych, turystycznych, kulturalnych, itp  

 

12. Zasady współpracy  
 

Podmioty opracowujące przedmiotowy projekt od kilku i kilkunastu lat działają w środowisku 
niepełnosprawnych na terenie miasta Dąbrowy Górniczej. Są inicjatorami szeregu działań 
(imprezy kulturalne, sportowe, turystyczne, turnusy rehabilitacyjne, itp.) na rzecz integracji ze 
społeczeństwem, które cieszą się dużym zainteresowaniem. Swym zaangażowaniem, 
znajomością problemu niepełnosprawności są gwarantem rzetelności w realizacji działań na 
rzecz osób niepełnosprawnych. Gwarantują również szeroki program współpracy ze wszystkimi 
środowiskami działającymi na rzecz niepełnosprawnych (instytucje samorządowe, placówki 
oświatowe, organizacje pozarządowe, itp.). Współpraca będzie realizowana na kilku 
płaszczyznach :  
rehabilitacji leczniczej, psychologicznej społecznej i zawodowej  

integracji ze społeczeństwem  

partnerstwa lokalnego na rzecz osób niepełnosprawnych  
  

13. Źródła finansowania  
 

 Środki z budżetu gminy  

 Środki z budżetu Państwa , w tym m.in. z PFRON; Program FIO;  

 Środki Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem europejskiego Funduszu 
Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

 Środki w ramach innych zagranicznych instrumentów finansowych  

 Inne źródła (sponsorzy, darczyńcy, akcje charytatywne, zbiórki publiczne, itp.)  
 


