
III Forum Młodzieży

„Nikt nie chce być 

samotną wyspą”



Szkoła Podstawowa nr 3 w Złotowie

zadanie nr 3

Stowarzyszenia, poradnie i instytucje 

działające na rzecz osób 

niepełnosprawnych.



Fundacja Złotowianka

Fundacja otacza opieką osoby w różnym wieku, 

dzieci i dorosłych z terenu kraju i zza granicy.         

Do grona podopiecznych należą osoby chore            

i niepełnosprawne, młode talenty, ale też ci, 

którzy nagle znaleźli się w trudnej sytuacji 

życiowej.



Wśród podopiecznych Fundacji są osoby zmagające się z:

⚫ Mózgowym Porażeniem Dziecięcym, 

⚫ upośledzeniem umysłowym,

⚫ zaburzeniami ze spectrum autyzmu, 

⚫ chorobami neurologicznymi, 

⚫ chorobami nowotworowymi, 

⚫ stanami po uszkodzeniu układu nerwowego, 

⚫ urazami ortopedycznymi, 

⚫ zaburzeniami układu ruchu, 

⚫ chorobami psychicznymi i zaburzeniami rozwojowymi, w tym 

zaburzeniami mowy, słuchu, integracji sensorycznej itp., 

⚫ chorobami genetycznymi, 

⚫ zaburzeniami metabolicznymi i innymi schorzeniami.





Warsztat Terapii Zajęciowej przy 

Fundacji CIS –

Chcemy Integracji 

Społeczeństwa 



Warsztat Terapii Zajęciowej jest placówką przeznaczoną 

dla osób o zróżnicowanym rodzaju 

niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym i 

znacznym. 

Jest to placówka pobytu dziennego, czynna od 

poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 15:00.

Głównym celem Warsztatu Terapii Zajęciowej jest:

• rehabilitacja zawodowa czyli przygotowanie 

podopiecznych do podjęcia zatrudnienia na 

otwartym bądź chronionym rynku pracy, 

• rehabilitacja społeczna - zmierzająca do poprawy 

umiejętności, które są niezbędne do możliwie 

samodzielnego i aktywnego funkcjonowania w 

społeczeństwie.



W Warsztacie Terapii Zajęciowej 

funkcjonuje 7 pracowni 

terapeutycznych:
• Gospodarstwa Domowego

• Plastyczna 

• Komputerowa

• Ceramiczna 

• Stolarska 

• Edukacyjna

• Artystyczna 



Fundacja Pomocy Osobom 

Niepełnosprawnym „Słoneczko”

Cele fundacji:

• otwieranie i prowadzenie bezpłatnych subkont,

• promowanie działalności rehabilitacyjnej,

• aktywizowanie ludzi zdrowych zwłaszcza na rzecz 

działalności rehabilitacyjnej,

• inicjowanie i wspieranie działalności naukowo-

badawczej i popularno-naukowej w zakresie teorii i 

praktyki procesów rehabilitacyjnych osób 

niepełnosprawnych





Fundacja CIS
Cele fundacji:

• wyrównywanie szans osobom niepełnosprawnym oraz pomoc 

ich rodzinom poprzez wsparcie lub prowadzenie kompleksowej 

rehabilitacji medycznej, fizycznej, psychicznej, społecznej i 

zawodowej, zgodnej z  najnowszymi standardami krajowymi i 

międzynarodowymi,

• działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: 

działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, 

kulturalna,        w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony 
środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy 

społecznej oraz rehabilitacji zawodowej 





Fundacja Na Rzecz Pomocy 

Osobom Niepełnosprawnym 

„Krajna”

Cele fundacji:

• kompleksowa pomoc osobom niepełnosprawnym: 

• - pomoc w wypożyczeniu lub zakupie sprzętu 

rehabilitacyjnego i leków, 

• - organizowanie rehabilitacji i turnusów 

rehabilitacyjnych



„Amazonki”

Cele fundacji:

• zapewnienie rzetelnych informacji dotyczących 

diagnozowania, leczenia i rehabilitacji osób 

dotkniętych rakiem piersi oraz udzielenie im wsparcia 

w trudnym czasie choroby, a także po zakończeniu 

leczenia





Centrum Hipoterapii 

i Rehabilitacji 

„Zabajka"

Cele fundacji:

• organizowanie czternastodniowych turnusów 

rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych z 

wszelkimi dysfunkcjami układu nerwowego tj. 

mózgowe porażenie dziecięce, stany pourazowe, 

choroby metaboliczne, genetyczne, upośledzenia 

umysłowe, padaczka, autyzm, schorzenia kręgosłupa, 

stwardnienie rozsiane, wady postawy, stany 

poudarowe, stany powypadkowe, stany pourazowe





Dziękujemy za uwagę

Maja Jakóbczyk, kl.8a

Beata Maj, kl.8a

Eliana Brózda, kl.7b

Mateusz Choiński, kl.7b


