
Sprawozdanie Merytoryczne z Działalności Dolnośląskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z 

Zespołem Downa „ RAZEM” 

za 2013 rok 

 

Nazwa OPP : 
Dolnośląskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Zespołem Downa „Razem” 

Siedziba : 
ul. Władysława Syrokomli 30/2 51-141 Wrocław 

Numer KRS : 
0000055381 

Data rejestracji w KRS : 
24.10.2001 rok 

Data rejestracji jako Organizacja Pożytku Publicznego : 
06.09.2005 rok 

Data wpisu ostatnich zmian w KRS : 
2011 rok 

REGON : 
930426319 

Członkowie Zarządu : 

 
Żabski Andrzej – prezes zarządu     

Maja Tomanik - wiceprezes zarządu  

Anna Gruszka – skarbnik                   

Leszek Dziudzik - członek zarządu  

Jakub Jeziorowski – członek zarządu  

 

I. Cele Statutowe Stowarzyszenia : 
1. Działalność na rzecz propagowania idei otwartego społeczeństwa w stosunku do osób 

niepełnosprawnych, dbałość o zapewnienie należnych im praw, wynikających z 

Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i ustawodawstwa zwykłego. 

2. Udzielanie pomocy i wsparcia osobom niepełnosprawnym, ich rodzinom i opiekunom 

we wszystkich sferach i na każdym etapie ich życia. 

3. Pomoc w rozpoczęciu i kontynuacji szeroko rozumianej rehabilitacji, propagowanie i 

rozwijanie nowych form rehabilitacji leczniczej. 

4. Ułatwianie dostępu do wyspecjalizowanej opieki medycznej. 

5. Wsparcie procesu edukacji, kreowanie nowych rozwiązań w zakresie kształcenia na 

każdym etapie edukacji. 

6. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych, pomoc w uzyskaniu zawodu i 

znalezieniu pracy. 

7. Pomoc w zapewnieniu godnej i pogodnej jesieni życia. 

8. Udzielanie wsparcia i konsultacji w sprawach dotyczących prawnej sfery życia osób 

niepełnosprawnych. 

9. Inspirowanie i uczestnictwo w badaniach naukowych sprzyjających postępowi w 

zakresie rehabilitacji psychoruchowej, leczeniu farmakologicznemu chorób oraz 

integracji społecznej. 

10. Prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej w zakresie problematyki osób 

niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów. 

11. Podejmowanie działań zmierzających do tworzenia placówek rehabilitacyjnych, 

medycznych, terapeutycznych, edukacyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych, domów 

dziennego pobytu oraz ośrodków stałego zamieszkania osób niepełnosprawnych. 

12. Konsolidowanie osób niepełnosprawnych, ich rodzin, opiekunów i przyjaciół z 

regionu Dolnego Śląska, stworzenie reprezentatywnej grupy społecznej w stosunku do 



organów władzy i administracji państwowej i samorządowej. 

13. Nawiązywanie i propagowanie krajowej i międzynarodowej współpracy w ramach 

ustalonych celów statutowych, rozpowszechnianie wiedzy z zakresu światowych 

osiągnięć w dziedzinie szeroko rozumianego leczenia niepełnosprawności. 

 

II. Prowadzone działania w 2013 roku. 

 
Działania podejmowane przez Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz osób z Zespołem Downa w 

2013 roku były kontynuacją podejmowanych w poprzednich latach działań w zakresie integracji 

środowiska związanego z osobami z ZD, społecznej kampanii informacyjnej oraz szeregu działań  
w zakresie podnoszenia kwalifikacji pedagogów i nauczycieli pracujących z dziećmi z ZD. 

   

W 2013 roku kontynuowaliśmy rozpoczęty od  września 2009 razem z Urzędem Miasta Wydziałem 

Edukacji projekt „Edukacja Włączająca” dotyczący edukacji dzieci z ZD w przedszkolach i 

szkołach podstawowych. W ramach współpracy odbywały się cykliczne spotkania rodziców z 

przedstawicielami Urzędu Miasta i dyrektorami wybranych szkół podstawowych z ulicy Nyskiej, 

Kowalskiej i Suwalskiej. Oprócz tych spotkań zorganizowaliśmy cykl szkoleń dla nauczycieli i 

pedagogów, którzy pracują lub będą pracować z dziećmi z Zespołem Downa. Szkolenia teoretyczne 

i praktyczne w marcu, kwietniu i maju 2013 roku odbywały się w szkole przy ulicy Kowalskiej a 

dotyczyły takich tematów jak : „Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-

Terapeutycznych” oraz „Metody Pracy Edukacyjno-Terapeutycznej z uczniem z ZD”. 

We wrześniu 2013 roku w dniach od 18.09 do 21.09 na zaproszenie Stowarzyszenia gościliśmy we 

Wrocławiu przewodniczącą EDSA ( Europejskiego Stowarzyszenia na rzecz osób z ZD ) Panią 
Corę Halder, która poprowadziła praktyczne warsztaty dla nauczycieli z wybranych szkół 

podstawowych. W ramach tych warsztatów odbyły się też lekcje pokazowe w szkołach na ulicy 

Kowalskiej i Nyskiej, w klasach gdzie już uczą się dzieci z ZD. Wizyta Pani Halder była również 
okazją do odwiedzenia przedszkoli integracyjnych, do których uczęszczają dzieci z ZD i spotkań z 

rodzicami i pedagogami. Wymiana doświadczeń na poziomie praktycznym była bardzo cenna dla 

nauczycieli i pedagogów jak również dla rodziców dzieci z ZD. 

W listopadzie 2013 roku zorganizowaliśmy szkolenie prowadzone przez Panią dr Beatę Balcerek-

Bunio a dotyczące „Wspomaganiu dzieci z ZD w nauce liczenia”. 

Trzeba jeszcze zanotować dwa szkolenia organizowane w Przedszkolu Integracyjnym 109 z ulicy 

Nowowiejskiej a dotyczące problemów wczesnego wykrywania autyzmu, również u dzieci z ZD. 

Podsumowując działania Stowarzyszenia w zakresie szkoleń dla nauczycieli trzeba zaznaczyć, że 

na organizację tych szkoleń ( licząc koszty szkoleń, koszty dojazdów, noclegów ) wydaliśmy w 

2013 roku - 11.894,00 zł. 

 

W roku 2013 kontynuowaliśmy rozpoczęte w 2012 roku spotkania integracyjne dla rodziców i 

dzieci z roczników 2010 i młodszych. w 2013 roku odbyło się 5 takich spotkań. Na spotkaniach 

odwiedzali nas specjaliści –  genetyk, pediatra dr hab. Robert Śmigiel, endokrynolog – dr. Ewa 

Barg oraz neurologopedia Małgorzata Kowalczykiewicz. W trakcie spotkań duży nacisk kładziony 

jest na integrację dzieci co stanowi wstęp do późniejszej edukacji przedszkolnej w grupach.  W 

spotkaniach średnio bierze udział 12 rodzin. W związku z pozytywną oceną spotkań przez rodziców 

spotkania będą kontynuowane w roku 2014.  

 

W ramach obchodów światowego Dnia Zespołu Downa zorganizowaliśmy 24 marca w Muzeum 

Architektury we Wrocławiu koncert charytatywny. W tym roku wystąpił Tomasz Krajewski z 

recitalem „Niech Żyje Bal”, którym usłyszeliśmy piosenki Agnieszki Osieckiej. Warto dodać, że 

uchwałą Zarządu Stowarzyszenia Pan Tomasz Krajewski otrzymał specjalną nagrodę dla wybitnie 

zasłużonych osób działających na rzecz poprawy jakości życia ludzi z Zespołem Downa, ich 

opiekunów i rodziców. Tomasz Krajewski i jego firma od kilku lat czynnie wspiera organizację 
imprez integracyjnych naszego stowarzyszenia. 



W 2013 roku kontynuowaliśmy współpracę z Centrum Handlowym AUCHAN na Bielanach 

Wrocławskich. W marcu z okazji Światowego Dnia ZD, w maju z okazji Dnia Dziecka oraz w 

listopadzie z okazji „Urodzin Centrum AUCHAN” starsze dzieci z Zespołem Downa mogły przez 

kilka godzin obsługiwać klientów na kasach sprzedażowych. W czerwcu od 01.06 do 20.06. na 

terenie Centrum Handlowego AUCHAN wspólnie z Węgierskim Stowarzyszeniem na rzecz osób z 

ZD zorganizowaliśmy wystawę zdjęć osób z ZD. 

 

W czerwcu ( 01.06.13 ) w ramach obchodów Dnia Dziecka zorganizowaliśmy wspólnie z 

Wrocławskim Klubem Koszykówki „WKK” charytatywny mecz, w którym zmierzyli się ze sobą  
koszykarze I ligowego zespołu WKK z „Legendami Wrocławskiej Koszykówki”. Licznie 

zgromadzeni widzowie na hali AWF we Wrocławiu przy ulicy Paderewskiego otrzymali w 

prezencie kalendarze i ulotki naszego stowarzyszenia. 

 

W grudniu ( 07.12.2013) zorganizowaliśmy Zabawę Mikołajkową. Odbyła ona się w przedszkolu 

przy ulicy Suwalskiej. Tradycyjnie było to spotkanie dla dzieci z ZD i ich rodzin. Łącznie w 

zabawie uczestniczyło około 80 dzieci. 

 

W ramach kontynuowania projektu dotyczącego zmiany wizerunku osób z zespołem Downa  

Zarząd Stowarzyszenia podjął decyzje o wydaniu kalendarza  na 2014 rok. W kalendarzu na 2014 

rok prezentujemy prace wykonane przez dzieci z Przedszkola Integracyjnego nr 93 z ulicy 

Grochowej pod kierunkiem Pana Mariusza Gorzelaka, artysty plastyka, absolwenta ASP we 

Wrocławiu. Wydanie Kalendarza kosztowało Stowarzyszenie – 1968,00 zł. 

 

Warto dodać o kontynuacji współpracy z powstałym w 2010 roku Klubem Środowiskowym 

„Pozytywka”, który gromadzi starsze dzieci z Zespołem Downa, głównie w wieku szkolnym. Klub 

powstał z inicjatywy rodziców tych dzieci i jest miejscem ich spotkań pozaszkolnych, gdzie mogą 
spotykać się i wspólnie bawić się i uczyć praktycznych umiejętności życiowych. Zarząd 

Stowarzyszenia podjął uchwałę o dofinansowaniu działalności Klubu w kwocie 2000,00 zł. 

 

W 2013 roku Zarząd Stowarzyszenia podjął uchwałę o dofinansowaniu w kwocie 1000,00zł  Szkoły 

Podstawowej z ulicy Nyskiej gdzie od września 2013 roku edukacją objętych zostało 2 dzieci z ZD. 

 

Członkowie i Zarząd Stowarzyszenia działają jako wolontariusze i nie pobierają  
żadnych pieniędzy za swoją prace.  


