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Sprawozdanie z działalności „Niezapominajki”

Grupy Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin 

W ramach LPO

Od 01 stycznia do 30 czerwca 2020r.



Zajęcia Grupy Wsparcia „Niezapominajka” odbywają się raz w tygodniu: w piątki od godz. 16.00 – 19.00 w budynku Szkoły Podstawowej w
Ożarowicach przy ulicy Szkolnej 10. Grupa docelowa składa się z dziewięciu osób z niepełnosprawnością wraz z ich rodzinami.  W trakcie roku
doszła  do  naszej  grupy  jedna  podopieczna.  Niektóre  zajęcia  sportowe  odbywały  się  przy  obiekcie  sportowym  przy  ulicy  Sportowej  1
wykorzystując  urządzenia  fitness.  Jeszcze  inne  miały  charakter  wyjazdów  integracyjno-edukacyjnych.  Dodatkowo  środowisko  osób
niepełnosprawnych jest wspierane w aktywnym spędzaniu czasu wolnego.

Cele zwarte w Lokalnym Programie Osłonowym
„Niezapominajka”

Realizacja celów od 1 stycznia do 30 czerwca 2020r.

Cel główny Cel szczegółowy Podjęte działania Wydatki

1. Wspomaganie osób 
niepełnosprawnych w aktywnym
uczestnictwie w życiu lokalnej 
społeczności oraz godnym i 
racjonalnym spędzaniu czasu 
wolnego

1. Prowadzenie grupy 
wsparcia                        
„ Niezapominajka” dla 
osób 
niepełnosprawnych   i 
ich rodzin

Na rzecz osób z niepełnosprawnością 
 Podtrzymywanie  kontaktów

społecznych  poprzez  komunikacje
językową  oraz  kontakt  wzrokowy.
Wypowiadanie  słów  w  konkretnych
sytuacjach, zadawanie  pytań  i
odpowiadanie na nie

 Wyrabianie  udziału  w  grach
zespołowych 
(czekanie  na  swoją  kolej,
naśladowanie),  budowanie  zaufania
pomiędzy  uczestnikami,  umiejętność
przegrywania  i  radzenia  sobie  z
emocjami

 Rozwijanie  koordynacji  ruchowo-
słuchowej  i  ruchowo-wzrokowej
(„Złap mnie jak potrafisz”, podchody,
memory,  tory  przeszkód,  zabawy
zręcznościowe,   metoda  Dobrego
Startu – wiem, umiem, rozumiem), 

Wynagrodzenie dla
prowadzących zajęcia
w „Niezapominajce”

2.295,00 zł



2. Prowadzenie rożnych 
form integracji, 
rehabilitacji, edukacji i 
terapii zapewniającej 
jak największa 
samodzielność osób 
niepełnosprawnych oraz
ich udział w 
wydarzeniach 
kulturalnych, 
sportowych, 

 Stymulacja  zmysłu  węchu,  wzroku
(używanie  podstawowych  produktów
spożywczych oraz świec zapachowych
i aromatów)

 Rozwijanie  zainteresowań:  zajęcia
sportowe,  zajęcia  plastyczno-
techniczne

            gry planszowe, taniec, bowling, gra na
            instrumentach perkusyjnych oraz na    
            bum  rurkach , karaoke

.

 Rozwijanie  umiejętności  społecznych
poprzez:  udział  w  wydarzeniach
kulturalnych na terenie gminy : Dzień
Matki i Dzień Dziecka

Na rzecz osób z niepełnosprawnością i ich 
rodzin

 Dzielenie się trudnościami w poczuciu
niezrozumienia  i  osamotnienia,
dzielnie  się  doświadczeniem  w
pokonywaniu barier  

 Dostrzeżenie  dziecka  i  jego
potencjału-

  polepsza  się  funkcjonowanie
społeczne osób niepełnosprawnych, co
korzystnie wpływa na rodziców

 Wyrabianie  aktywnej  postawy



integracyjnych, 
wyjazdach rekreacyjno-
turystycznych i 
rehabilitacyjnych

życiowej        –  aktywne  spędzanie
czasu  wolnego,  udział  w  zajęciach
„Niezapominajki”,
udział  w  wspólnych  wyjazdach,
uczestnictwo  w  życiu  kulturalnym
i sportowym na terenie gminy

 Czerpanie radości z czasu spędzonego
podczas zajęć – czynny udział w grach
i  zabawach  ze  swymi
niepełnosprawnymi dziećmi

 „Urodzinowe  Przyjęcie”  –
kultywowanie  zwyczaju  świątecznego
obchodzenia  rocznicy dnia, w którym
ktoś  się  urodził.   Składanie  życzeń  i
wręczanie  prezentów  wykonanych
podczas zajęć 
(np,  laurka  lub  kwiatek).  Śpiewanie
jubilatowi  specjalnej  piosenki  –  oraz
tradycyjne  „Sto lat”.

 Integracja grupy – „Umiem zachować 
się  nowego miejsca”  - wyjazd 
integracyjny na kręgle (styczeń)

 Zajęcia w Bibliotece w Tąpkowicach „
Przełamuje swoje lęki” – mój 
przyjaciel gniotek ( styczeń)

 Zajęcia manualne- robimy maski 
karnawałowe. (styczeń)

 „ Bal karnawałowy” integracja grupy 
(luty)

Transport 216 zł
Bilety 200 zł

Zakup produktów 
235,78 zł



3. Stworzenie warunków 
do działalności 
wolontariatu na rzecz 
osób 
niepełnosprawnych

 Kulrywowanie tradycji i zwyczajów – 
Zajęcia Walentynkowe ( rozmowa o 
tradycji, wymiana doświadczeń i 
robienie kolorowych serduszek dla  
bliskich” ( luty)

 Świetlicowe Kino – „ W głowie się nie
mieści” – dyskusja o emocjach 
wrażeniach po obejrzanym filmie 
(luty)

 Kultywowanie tradycji oraz uczymy 
się zachowań adekwatnych do sytuacji
„ Dzień Kobiet”- robimy prace 
plastyczne, które póżniej są naszymi 
prezentami dla naszych Pań.

Grupa  uzyskuje  wsparcie  w  formie
wolontariatu.  Wsparcie  wolontariuszy  klas
ósmych  oraz  szóstej           ze  Szkoły
Podstawowej  w  Ożarowicach   podczas
piątkowych  zajęć  oraz  w organizacji  imprez
integracyjnych.

Zakup produktów 
59,32 zł

2. Pogłębianie świadomości 
społecznej w podejściu do osób 
niepełnosprawnych,przeciwdział
anie wykluczeniu społecznemu i 
integracja społeczna

4. Prowadzenie 
działalności 
informacyjnej, 
popularyzatorskiej 
mogącej wpływać na 

 Prowadzenie  zbiórki  karmy  oraz
innych  środków  potrzebnych
zwierzakom  przez  grupę  wsparcia-
członków  oraz  ich  rodzin  na  rzecz
Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami



wzrost akceptacji i 
zrozumienia osób z 
niepełnosprawnością.

w  Radzionkowie.
 Zakładka  informacyjna  Grupy

Wsparcia  Osób  Niepełnosprawnych  i
Ich  Rodzin  „Niezapominajka”  na
stronie internetowej  Ośrodka Pomocy
Społecznej w Ożarowicach 

3. Udzielanie wsparcia rodzinom 
osób niepełnosprawnych

4. Udzielanie osobom 
niepełnosprawnym 
wszechstronnej pomocy (bez 
względu na ich wiek) w zakresie
rehabilitacji ruchowej, 
społecznej, zawodowej oraz 

5. Wspieranie najbliższego 
środowiska osoby 
niepełnosprawnej: rodziców i 
rodzeństwa poprzez 
prowadzenie warsztatów, 
szkoleń lub konsultacji ze 
specjalistami

 Podczas  zajęć  w  „Niezapominajce”
wykorzystujemy  technikę  (poznaną
podczas  warsztatów) relaksacji osób z
niepełnosprawnością  z
wykorzystaniem  muzykoterapii.
Dzielenie  się  swoimi
doświadczeniami.

 Uwrażliwianie  i  oswajanie  ze
zwierzętami  osób  z
niepełnosprawnością – dogoterapia.

 „Ze zwierzętami za pan brat”- wyjazd
integracyjny  do  kociej  kawiarni  w
Radzionkowie -  felinoterapia

  Poznajemy dobre maniery przy stole
zgodnie z savoir vivre.

 Zdrowe  odżywianie  –  „Dbamy  o
odporność”  kulinarne  inspiracje.
Popularyzowanie  zdrowego
odżywiania,  dobrych  nawyków
żywieniowych  oraz  samodzielnego
przygotowanie soków.

Koszty transportu
216 zł
Zajęcia felinoterapii
255 zł



prowadzeniu  jak najbardziej 
samodzielnego życia w 
dorosłości 6. Współpraca z osobami, 

stowarzyszeniami i 
instytucjami na rzec realizacji 
zadań

 Podczas  zajęć  wykorzystujemy
techniki integracji sensorycznej

 Nawiązanie  współpracy  z
rehabilitantem  w  ramach  godzinnej
rehabilitacji raz w tygodniu na terenie
Szkoły  Podstawowej  w  Ożarowicach
w celu systematycznego usprawniania
i  rehabilitacji  osób  z
niepełnosprawnością intelektualną

Łącznie: 3.477,10 zł

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego prowadzenie oraz uczestnictwo w zajęciach zostały wstrzymane do 
odwołania.

Opracowała: Ewa Kuczera
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