
  Opis projektu 

1. Rodzaj zadania publicznego
1)

 

art.4.ust.1-ustawy o działalności pożytku publicznym i 
wolontariacie 
pkt.19 – turystyki i krajoznawstwa 
pkt.7 – działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 

2.  Tytuł zadania publicznego 

Integracyjna wycieczka turystyczno-krajoznawcza dla 
mieszkańców Dąbrowy Górniczej w tym niepełnosprawnych  z 
cyklu „POZNAJ  SWÓJ  KRAJ”  

3. Termin realizacji zadania    

publicznego
 

Data 

rozpoczęcia 
25.07.2016 Data 

zakończenia 
21 .10. 2016 

  4. Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem, w szczególności celu, 
miejsca jego realizacji, grup odbiorców zadania   

 

 Krótka charakterystyka zadania : Uaktywniając osoby niepełnosprawne poprzez tzw. „wyciąganie 

z czterech ścian” chcąc pobudzić ich do aktywnego spędzania czasu połączonego ze zdobywaniem 

wiedzy o otaczającym nas świecie i kulturze  Stowarzyszenie „NEURON” jako oferent  proponuje  

integracyjną imprezę turystyczno-rekreacyjną dla około 55 mieszkańców miasta Dąbrowa Górnicza, 

w tym  osób niepełnosprawnych. Jest to wycieczka z cyklu „Poznaj swój kraj”. Adresatami wycieczki 

są mieszkańcy miasta Dąbrowa Górnicza w tym osoby niepełnosprawne o różnych stopniach 

niepełnosprawności w przedziale wieku 7-80 lat. Projekt zakłada  3- dniową wycieczkę Szlak 

Piastowski-część II (Kórnik - Poznań – Puszczykowo – Rogalin). Zamek w Kórniku-zabytkowa 

rezydencja historycznych rodów Górków i Działyńskich położony w sąsiedztwie jeziora Kórnickiego 

otoczony pięknym parkiem zwanym arboretum kórnickim. Poznań-to historyczny Ostrów Tumski z 

bazyliką archikatedralną, gdzie spoczywają prochy pierwszych polskich władców; Stary Rynek ze 

stylowymi budowlami od gotyckich kamienic po klasycystyczne rezydencje m.in. pałac Działyńskich, 

obiekt Wagi miejskiej,  domki budnicze, renesansowy ratusz ze słynnymi koziołkami; Palmiarnia- 

największa w kraju i jedna z największych w Europie ekspozycji egzotycznych roślin i ryb; Cytadela( 

dawniej zwany Fort Winiary)-centralny ford w strukturze poligonalnych umocnień, który był 

największym fortem artyleryjskim w Europie. Puszczykowo- muzeum poświęcone życiu i twórczości 

podróżnika Arkadego Fiedlera. Rogalin-zabytkowy zespół pałacowo-parkowy, hrabiów Raczyńskich 

położony na terenie Rogalińskiego Parku Krajobrazowego liczącego około 2000 dębów wśród n ich 

najsłynniejszych Lech, Czech, Rus. Realizatorem projektu w całości jest Stowarzyszenie NEURON. 

Nie przewiduje się partnerów w realizacji zadania.   

 opis grupy docelowej zadania : Uczestnikami wycieczki będą osoby zdrowe oraz 

niepełnosprawne o różnych stopniach niepełnosprawności w przedziale wieku 7-80 lat, Planowana 

ilość uczestników to około 55 osób. Przyjmuje się zasadę, że osoby niepełnosprawne stanowić 

będą około 40-50 %  całości uczestników a pozostałe stanowić będą osoby zdrowe, opiekunowie 

osób niepełnosprawnych, wolontariusze i obsługa zadania Przedmiotowa impreza jest 

ogólnodostępna i każdy chętny może wziąć w niej udział. Za uczestnictwo w imprezie planowane 

jest pobieranie opłat. Wysokość odpłatności stanowi różnicę pomiędzy planowanymi kosztami, a 

zebranymi środkami finansowymi na ten cel. Osoby niepełnosprawne pochodzić będą ze szkół, 

ośrodków, WTZ i organizacji pozarządowych zajmujących się osobami niepełnosprawnymi oraz 

osoby niepełnosprawne stale przebywające w domach, dla których tego typu wyjazdy są jedyną 

formą rehabilitacji społecznej.  Osoby zdrowe pochodzić będą z organizacji pozarządowych 

działających na terenie miasta Dąbrowa Górnicza. Rekrutacja uczestników odbywać się będzie 

poprzez dotarcie do nich bezpośrednio z ofertą zadania (rozmowy osobiste, rozmowy telefoniczne), 

oraz poprzez informacje ( ogłoszenia) w środkach masowego przekazu (prasa, Internet, tablice 

ogłoszeniowe itp.). Dobór uczestników zwłaszcza niepełnosprawnych uzależniony będzie od 

tematyki i formy organizacji zadania przy uwzględnieniu dostępności dla osób poruszających się na 

wózkach inwalidzkich.  

                                                             
 



 

Zapisy uczestników tworzone będą w formie listy uczestników. Dopuszcza się tworzenie listy 

rezerwowej mając na uwadze nie przewidziane sytuacje rodzinne czy osobiste osób chętnych wziąć 

udział w imprezie. Listy tworzyć będą osoby z ramienia organizatora pracujący jako wolontariusze 

przy realizacji zadania. 

 Zakładane cele realizacji zadania : Głównym celem zadania jest zorganizowanie integracyjnej 

wycieczki turystyczno-krajoznawczej dla mieszkańców miasta Dąbrowa Górnicza w tym osób 
niepełnosprawnych.  Celami szczegółowymi  są :   

 Cel leczniczy – uprawianie turystyki powinno zapobiegać zmianom, jakie mogą nastąpić w 
wyniku rozwoju choroby czy choćby zmniejszonej aktywności fizycznej, która zazwyczaj 
towarzyszy chorobie. 

 Cel biologiczny – turystyka może zmniejszyć biologiczne skutki starzenia się ludzi 
niepełnosprawnych. Krajoznawstwo, aktywizując intelektualnie, zachęca do podejmowania 
również wysiłku umysłowego, którego unikanie przyśpiesza procesy starzenia, ponadto wyzwala 
wystąpienie demencji starczej. 

 Cel anatomiczno-fizjologiczny – działalność turystyczna wpływa korzystnie na podstawowe 
funkcje ustroju, końcowym zaś efektem uprawiania turystyki jest ekonomizacja tych funkcji. 
Mając na uwadze fakt, że ludzie niepełnosprawni wykonują większość czynności dnia 
codziennego i pracy ze znacznie większym wydatkiem energetycznym, każda oszczędność w 
koszcie energetycznym funkcji podstawowych należy uznać za szczególnie ważną. 

 Cel higieniczno-zdrowotny – uprawianie turystyki i krajoznawstwa powinno stać się okazją do 
hartowania organizmu, zdobycia odporności na trudy i niewygody oraz opanowania umiejętności 
kontrolowania stanu zdrowia i sprawności fizycznej. 

 Cel wychowawczo-psychologiczny – uprawianie sportu i turystyki kształtuje pozytywne cechy 
charakterologiczne. Często bowiem wśród osób niepełnosprawnych obserwuje się postawy 
egocentryczne, agresywne lub apatyczne, świadczące o nieprzystosowaniu do życia 
społecznego. Udział w zajęciach zespołowych uczy życia w grupie, uaktywnia, wyrabia odwagę i 
hartuje psychicznie. 

 Cel hedonistyczny – turystyka połączona z krajoznawstwem pozwala nawiązać kontakty to-
warzyskie, opuszczać mieszkania, otworzyć zamknięte drzwi na świat. 

 Cel społeczny – jednym z przejawów aktywności społecznej jest udział w turystyce. Stanowi ona 
więź integrującą ludzi niepełnosprawnych ze społeczeństwem. 

 Realizacja celów  odbywać się będzie poprzez : 

 umożliwienie skorzystania z propozycji jak największej grupie osób niepełnosprawnych 
 wyciagnięcia osób niepełnosprawnych z kręgu czterech ścian na łono przyrody, na 

krajoznawcze     ścieżki i turystyczne szlaki. 
 pomoc osobom niepełnosprawnym w realizacji krajoznawczych i turystycznych marzeń 
 naukę i utrwalanie nawyku do czynnego wypoczynku poprzez turystykę i rekreację 
 wspieranie procesu kształcenia i poznawania realiów regionu  w których żyją 

            pobudzenie w nich zainteresowania innymi kulturami    

5. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego  

 

Rezultatem głównym zadania jest zorganizowanie integracyjnej wycieczki turystyczno-
krajoznawczej dla mieszkańców miasta Dąbrowy Górniczej w tym osób niepełnosprawnych. 
Weźmie w niej udział  około 55 osób. Uprawianie turystyki i rekreacji kształtuje pozytywne cechy 
charakterologiczne. Często bowiem wśród osób niepełnosprawnych obserwuje się postawy 
egocentryczne, agresywne lub apatyczne, świadczące o nieprzystosowaniu do życia społecznego. 
Udział w zajęciach zespołowych uczy życia w grupie, uaktywnia, wyrabia odwagę i hartuje 
psychicznie. 

       Zakładane rezultaty :  

 uprawianie turystyki jako zapobieganie zmianom, jakie mogą nastąpić w wyniku rozwoju choroby 
czy choćby zmniejszonej aktywności fizycznej, która zazwyczaj towarzyszy chorobie. 

 zmniejszenie biologiczne skutków starzenia się ludzi niepełnosprawnych poprzez aktywizację 
intelektualną, zachęcającą do podejmowania również wysiłku umysłowego, którego unikanie 
przyśpiesza procesy starzenia,   wyzwalając wystąpienie demencji starczej. 



 

 uprawianie turystyki i krajoznawstwa jako sposób do hartowania organizmu, zdobycia odporności 
na trudy i niewygody oraz opanowania umiejętności kontrolowania stanu zdrowia i sprawności 
fizycznej. 

 turystyka połączona z krajoznawstwem jako inna forma pozwalająca nawiązać kontakty to-
warzyskie, opuszczać mieszkania, otworzyć zamknięte drzwi na świat. 

 przejaw aktywności społecznej poprzez udział w turystyce, stanowiący zarazem więź integrującą 
ludzi niepełnosprawnych ze społeczeństwem. 

 wzmocnienie aktywności, poczucie wiary we własne siły, ujawnienie cech dotychczas ukrytych, 
zmiana formy ruchu, rozwijanie osobowości. 

 spopularyzowanie czynnej rekreacji ruchowej na powietrzu,  

 krzewienie pozytywnych postaw związanych z uprawianiem turystyki 

 turystyka i rekreacja jako sposób do lepszego poznania otaczającego nas świata i zdobywania 
nowej wiedzy i doświadczenia 

 propagowanie turystyki i rekreacji jako alternatywnej formy spędzania wolnego czasu 
 

Organizowanie integracyjnych wycieczek turystyczno-krajoznawczych zdążyło się wpisać na stałe w 
kalendarz imprez rekreacyjno-turystycznych i przedsięwzięć w zakresie turystyki dla niepełnosprawnych. 
Naszym zdaniem winny to być działania cykliczne, odbywające się corocznie. W okresie 2004-2015 
zorganizowaliśmy 15 wycieczek  dla 745 osób niepełnosprawnych wraz z niezbędnymi opiekunami. 
Dane te pochodzą ze sprawozdań merytorycznych i finansowych z działalności statutowej naszej 
organizacji, jak również z rozliczeń dotacyjnych. Pokazuje to dobitnie, że tego typu działania cieszą się 
dużym zainteresowaniem, i naszym zdaniem należy je kontynuować w latach następnych. Integracyjne 
wycieczki są ważnym wydarzeniem turystycznym, które wspiera promocje i upowszechnianie turystyki i 
rekreacji wśród niepełnosprawnych i ich otoczenia.  
Stowarzyszenie nasze, jako organizator wycieczek integracyjnych w pełni wykorzystuje zakładane 
rezultaty czego dowodem jest organizowanie cyklicznie przynajmniej 1x w roku tego typu imprezy,  
Gwarantuje to również cykliczność i  trwałość projektu, a stowarzyszenie nasze jest gwarantem tych 
cyklicznych działań w postaci wycieczek integracyjnych dla mieszkańców miasta w tym dla 
niepełnosprawnych.  

 

 

Przedmiotowy projekt jest współfinansowany ze środków : 

1. PFRON – umowa nr DdRS-6105-SKR-7/2016  

2. UM Dabrowa Górnicza – umowa nr WPS.202.2016 

3. Stowarzyszenia  NEURON 

4. Odpłatności od uczestników  


