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Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Siedlisko” skupia
się na aktywizacji zawodowej i społecznej młodzieży obarczonej upośledzeniem
umysłowym. Dzięki darczyńcom możemy nasze umiejętności przekładać na realne
działania. Prowadzimy zajęcia, w których obarczone ograniczeniami osoby mogą odkryć
swoje możliwości i szukać godnego miejsca w społeczności. Wyjeżdżamy z nimi na
wycieczki, szukamy zainteresowań w pracach manualnych, odkrywamy talenty i radości
zwykłego dnia. Wspinamy się na skałkach ucząc odwagi życiowej i zaradności.
Poszukujemy absorbujących uwagę prac, skupienia i możliwości pomagania innym i bycia
dla innych. Uczymy się życia w rodzinie i wspólnotach. Próbujemy. Doświadczamy.
Prowadzimy hodowlę konika polskiego ucząc odpowiedzialności i poczucia przydatności
społecznej. Tworzymy miejsca pracy i przestrzeń do aktywności. Prowadzimy rehabilitację.
Zebraliśmy z różnych źródeł blisko milion złotych. Naszym największym wyzwaniem stała
się budowa ośrodka Siedlisko w Staniszczach Wielkich. Finansujemy ją z dotacji i z
darowizn osób prywatnych. Dzięki darczyńcom możemy realizować budowę i planować
pracę dla naszych podopiecznych.
Działalność Siedliska w 2013 roku w liczbach i faktach to:
A. Aktywizacja społeczna i zawodowa:
W 2013 roku organizacja rozpoczęła realizację projektu o charakterze inwestycyjnym „Daj
nam szansę” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej CzeskoPolskiej. Głównym celem projektu jest utworzenie 26 miejsc pracy dla absolwentów szkół
specjalnych powiatu strzeleckiego. Od czerwca 2013 roku trwają prace remontowobudowlane w obiekcie należącym do organizacji (Staniszcze Wielkie). Koszt
przedsięwzięcia 1 190 000,00 zł.
B. Specjalistyczne oddziaływania terapeutyczno-rehabilitacyjne:
1. Projekt „Perspektywy” realizowany od 01.09.2012 – 31.08.2013 w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 9.1.2.
Wartość: 440 000,00 PLN.
Beneficjenci: 35 uczniów Zespołu Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej
w Zawadzkiem.
W ramach projektu uzyskaliśmy:
• sprzęt terapeutyczny o wartości 45 100,00 PLN,

• specjalistyczne szkolenia dla nauczycieli z zakresu AAC, Integracji
Sensorycznej, Autyzmu 38 500,00 PLN,
• wannę do hydromasażu
• beneficjenci otrzymali 440 godzin wsparcia o charakterze edukacyjnym,
terapeutycznym i rehabilitacyjnym,
2. Prowadzenie hodowli Konika Polskiego o charakterze terapeutycznym.
C. Aktywny wypoczynek:
W ramach projektu „Perspektywy” Siedlisko zorganizowało trzy sześciodniowe formy
wypoczynku:
• obóz narciarski Ski-Terapia w Wiśle,
• pobyt rehabilitacyjny w Kamieniu Śląskim,
• obóz wspinaczki skałkowej na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej „Wspin 13”.
W wypoczynku o wartości 80 000,00 zł uczestniczyło pięćdziesięciu niepełnosprawnych
intelektualnie podopiecznych Siedliska.
D. Działalność popularyzatorska i promocyjna:
Zorganizowanie szeregu akcji w tym:
1. Wydanie trzeciej edycji kalendarza „Zwykli (nie) zwykli”, którego bohaterami byli młodzi
niepełnosprawni mieszkańcy powiatu strzeleckiego.
2. Organizacja III Integracyjnego Spływu Kajakowego, którego celem jest popularyzacja
aktywnego stylu życia, walorów przyrodniczych Ziemi Strzeleckiej oraz integracja osób
niepełnosprawnych intelektualnie ze zdrowym społeczeństwem.
3. Akcja pakowania zakupów. W ramach aktywizowania społecznego i zawodowego
naszych podopiecznych przeprowadziliśmy w okresie świąt Wielkanocy i Bożego
Narodzenia zbiórkę publiczną, w trakcie której podopieczni organizacji pakowali zakupy
klientom sieciowych sklepów.
4. Akcja „I Ty zaproś św. Mikołaja do domu”. Niepełnosprawna intelektualnie młodzież
jako świta św. Mikołaja, odwiedziła szpital i najmłodszych mieszkańców powiatu
strzeleckiego.
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