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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 2014 roku.
Działania podejmowane przez Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz osób z Zespołem Downa
w 2014 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 2014 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.
W marcu 2014 roku w ramach obchodów Światowego Dnia Zespołu Downa
zorganizowaliśmy spotkanie integracyjne w Klubie POZYTYWKA, który prowadzi zajęcia dla
dzieci z ZD, głównie w wieku szkolnym. Podczas spotkania został odsłonięty KRASNAL
TRISOMEK. Uroczystego odsłonięcia dokonał rzecznik ds. osób niepełnosprawnych UM
Wrocławia Pan Bartłomiej Skrzyński.
W ramach Światowego Dnia Zespołu Downa Europejskie Stowarzyszenie Zespołu Downa
(EDSA), razem z Parlamentem Europejskim przygotowało spotkanie, podczas którego
przedstawiciele z poszczególnych krajów Unii Europejskiej (osoby z zespołem Downa), miały
możliwość prezentacji swojej osoby i miejsca zamieszkania. Polskę na tym spotkaniu
reprezentował Michał Topczewski (16-to letni chłopiec z zespołem Downa, uczeń drugiej klasy
Gimnazjum Integracyjnego Nr 50 we Wrocławiu) członek naszego Stowarzyszenia.
Podczas swojego wystąpienia na forum Parlamentu Europejskiego, Michał wygłosił, w imieniu
wszystkich osób z zespołem Downa w Polsce, apel o konieczność równego dostępu do edukacji i
pracy dla wszystkich ludzi. Osoby z zespołem Downa nie powinny być dyskryminowane, tylko
dlatego, że są obciążone wadą genetyczną. Spotkanie osób z zespołem Downa z różnych krajów (i
ich opiekunów), było doskonałą okazja do wymiany doświadczeń, w zakresie sposobów wspierania
rozwoju tych osób i dbania o ich szczęśliwe życie.
W czerwcu 2014 zorganizowaliśmy Piknik z Okazji Dnia Dziecka. Piknik odbył się na terenie
ośrodka sportowego GEM przy ulicy Kochanowskiego we Wrocławiu. Współorganizatorem
spotkania była firma Nelson z Wrocławia.
W grudniu 2014 roku tradycyjnie spotkaliśmy się na Zabawie Mikołajkowej, w której wzięło
udział około 100 dzieci, podopiecznych Stowarzyszenia i ich rodzeństwo.
W ramach organizacji zajęć sportowych od września do końca grudnia 2014 rok
zorganizowaliśmy zajęcia sportowe wspólnie z Dolnośląską Akademią Karate prowadzoną przez
Pana Pawła Kasperkiewicza. Nasze Stowarzyszenie otrzymało dotację z Urzędu Marszałkowskiego
na projekt pt. Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej- ćwiczenia ogólnorozwojowe z
elementami karate tradycyjnego. Przeprowadzono 13 zajęć, które zakończyły się wspólnym
wyjazdem integracyjnym do Gierałtowa dla uczestników zajęć i ich opiekunów. Podczas wyjazdu
oprócz zajęć rekreacyjnych, była wycieczka do Kopalni Złota, oraz zajęcia plastyczne w ramach,
których dzieci wykonywały kartki świąteczne. Wyjazd zakończono wspólnym ogniskiem.
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.
Członkowie i Zarząd Stowarzyszenia działają jako wolontariusze i nie pobierają
żadnych pieniędzy za swoją prace.

