
 

 
 

 

Stowarzyszenie mali bracia Ubogich 

https://www.malibracia.org.pl/  

Stowarzyszenie działa od 2002 roku. Jego celem jest przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych, 
łamanie stereotypów na temat starości i przede wszystkim – towarzyszenie na co dzień seniorom  
i opieka nad nimi. Wolontariusze rozmawiają ze starszymi, chodzą na wspólne spacery/na wystawy/do 
teatru, organizują krótkie wycieczki za miasto. Pamiętają o ważnych dla nich uroczystościach jak  
np. imieniny czy urodziny, a także wspierają samotnych seniorów w czasie świąt.  

Przykładowe działania: 

• Program „Twoja obecność pomaga mi żyć” – obecnie pod opieką Stowarzyszenia jest 400 
seniorów z Warszawy, Lublina, Poznania, Pruszkowa, Świdnika, Wrocławia i Krakowa.  
W ramach programu do każdego podopiecznego przydzielony jest jeden wolontariusz, który 
go regularnie odwiedza i pomaga w szczególnych sytuacjach.  

• Projekt „Wsparcie. Świadomość. Godność” skierowany do osób, które przekroczyły 80 rok 
życia. W ramach projektu Stowarzyszenie m. in.  

o pokazuje z jakimi trudnościami borykają się na co dzień seniorzy  
o organizuje spotkania międzypokoleniowe, w czasie których uczestnicy - seniorzy  

i wolontariusze - mają okazję lepiej się poznać, podzielić ciekawymi opowieściami  
o swoich podróżach czy zainteresowaniach, a także mogą wspólnie nauczyć się nowych 
umiejętności, 

o organizuje spotkania i szkolenia dla opiekunów osób cierpiących na chorobę 
Alzheimera w ramach inicjatywy „Przystanek Alzheimer". 

• Projekt „Przystanek Alzheimer”, w ramach którego Stowarzyszenie szerzy wiedzę na temat 
Alzheimera. Organizowane są spotkania dla opiekunów osób chorujących na Alzheimera, 
podczas których dzielą się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami. 

 

Stowarzyszenie „RAZEM” 

https://stowarzyszenierazem.org/projekty/razem-w-poszukiwaniu-skarbow/  

Organizacja skupiająca rodziców, opiekunów i przyjaciół osób niepełnosprawnych. Obecnie  
w Stowarzyszeniu zrzeszonych jest ok. 70 rodzin. Stowarzyszenie działa głównie na obszarze Gminy 
Bielsko-Biała, Powiatu Bielskiego i powiatów ościennych. Celem Stowarzyszenia jest umożliwienie 
osobom niepełnosprawnym aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, stworzenie im jak 
najkorzystniejszych warunków do rozwoju fizycznego i osobistego, a także niesienie pomocy ich 
rodzinom.  



Przykładowe działania: 

• Od 1 kwietnia 2018 do 31 marca 2021 Stowarzyszenie realizuje projekt „Potrafimy więcej” – 
wszechstronne usprawnianie w Ośrodku Rehabilitacyjno-Mieszkalnym w Bestwinie. Celem 
projektu jest poprawa lub utrzymanie sprawności u 22 dorosłych osób  
z niepełnosprawnością intelektualną z terenu województwa śląskiego i małopolskiego, poprzez 
umożliwienie im korzystania z rehabilitacji, terapii i wsparcia psychologicznego o charakterze 
ciągłym, 

• Projekt pt. Razem w poszukiwaniu „skarbów” – realizowany przez Stowarzyszenie w okresie 
od 1 kwietnia do 31 grudnia 2020 r. Głównym celem projektu jest wzrost aktywności 
społecznej 42 seniorów (w tym 32 wychowujących niepełnosprawne dziecko i 10 
korzystających ze wsparcia Dziennego Domu Senior+) oraz rozwój aktywnej integracji 
wewnątrz- i międzypokoleniowej między 75 uczestnikami zadania w okresie 9 miesięcy.  
W ramach projektu organizowany jest m. in. cykl spotkań „Aktywnie, artystycznie, rozwojowo” 
(warsztaty artystyczne, stolarskie, kulinarne, zajęcia sportowe, kursy rękodzieła, prelekcje, 
warsztaty kompetencji miękkich, szkolenia z wolontariatu i animacji czasu wolnego, 
dogoterapia, panele dyskusyjno-edukacyjne). 

• dowóz młodzieży niepełnosprawnej na zajęcia terapeutyczne, 
• organizacja turnusów, wycieczek, obozów i innych wyjazdów, 
• prowadzenie rehabilitacji, 
• prowadzenie i organizacja terapii w formie zajęć terapeutycznych, dogoterapii i hipoterapii, 
• wsparcie psychologiczne. 

 

Fundacja Widzialni 

https://widzialni.org/  

od 2009 r. zajmuje się przeciwdziałaniem wykluczeniu cyfrowemu i społecznemu. Głównym celem 
Fundacji jest umożliwienie wszystkim obywatelom swobodnego dostępu do zasobów internetowych 
niezależnie od ich wieku, niepełnosprawności, zamożności, sprzętu i oprogramowania. 

Przykładowe działania: 

• Fundacja monitoruje poziom stosowania standardu dostępności WCAG 2.0, a od tego roku 
WCAG 2.1, przez polską administrację. W Polsce od zeszłego roku kwestię dostępności reguluje 
Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji 
mobilnych podmiotów publicznych. W ramach tego działania corocznie przeprowadzane jest 
badanie dostępności stron www administracji, którego wyniki publikowane są w postaci 
raportu. 

• Audyty dostępności - badanie dostępności serwisu dla osób z niepełnosprawnościami  
i pozostałych narażonych na wykluczenie cyfrowe. W ramach sprawdzenia dostępności strony 
www przeprowadzane są 2 audyty. Audyt główny - kompleksowe sprawdzenie strony w 
oparciu o Metodę oceny dostępności cyfrowej strony internetowej zgodnie z zasadami WCAG 
2.1 opracowaną przez Ekspertów Fundacji Widzialni oraz audyt dodatkowy – ponowne badanie 
serwisu mające na celu sprawdzenie, czy zalecane zmiany zostały wdrożone prawidłowo. 

• Szkolenia z zakresu dostępności i WCAG  
• Organizacja szkoleń zamkniętych  
• Widzialni Watchdog – projekt mający na celu monitorowanie dostępności działań administracji 

państwowej w przestrzeni Internetu.  



Polski Związek Niewidomych: 

https://pzn.org.pl/  

jedyna w Polsce samorządowa organizacja członkowska powołana, zarządzana oraz działająca na 
rzecz osób niewidomych i słabowidzących. Zapobiega wykluczeniu społecznemu oraz zawodowemu 
niewidomych i słabowidzących. Niesie wszechstronną pomoc osobom dotkniętym chorobami 
narządu wzroku oraz ich rodzinom. Prowadzi działalność doradczą, rehabilitacyjną, informacyjną, 
szkoleniową, kulturalną i promocyjną. 

Przykładowe działania: 

• Laboratorium Ciemności – warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży 
• Organizacja turnusów rehabilitacyjnych oraz kolonii dla dzieci i młodzieży. 
• Doradztwo zawodowe i prawne dla niewidomych i niedowidzących 
• Działalność wydawnicza: czasopisma pisane brajlem lub powiększoną czcionką – miesięcznik 

„Pochodnia” lub przeznaczone dla dzieci „Promyczek” i „Światełko 

 

Fundacja Synapsis: 

http://www.synapsis.waw.pl/  

Misją Fundacji SYNAPSIS jest niesienie profesjonalnej pomocy dzieciom i dorosłym osobom z 
autyzmem i ich rodzinom oraz wypracowywanie systemowych rozwiązań, które poprawią jakość ich 
życia. 

Celem Fundacji SYNAPSIS jest umacnianie, propagowanie i wspieranie: 

• rozwoju więzi rodzinnych i społecznych, 
• podmiotowości i godności jednostki oraz rodziny, 
• wspólnotowości w rodzinie i społecznościach, 
• własnych możliwości ludzi, a zwłaszcza poczucia kompetencji społecznej, inicjatywy i 

kreatywności, 
• ekologicznego widzenia problemów ludzkich, rodzinnych i społecznych, 
• podmiotowości jednostki w środowisku zawodowym, humanizacji pracy i własności, 
• potęgowania zdrowia psychicznego, rozwoju umiejętności 
• psychoprofilaktycznych i profesjonalnego doradztwa i pomocy ludziom. 

Przykładowe działania: 

• podcasty z cyklu „Autyzm. Poznajmy się” 
• Szkolenia stacjonarne i webinary https://synapsis.org.pl/wydarzenia/szkolenie-dotyczace-

zespolu-aspergera-2/?fbclid=IwAR2N6ajmY2_-_Zl-
A0VtJzU7fJ4EbYc6B0w6nI5sDdWW0YNFc_6I5i48UZ4  

• Charytatywna Aukcja Dzieł Sztuki Fundacji SYNAPSIS – cykliczne wydarzenie, z którego 
dochód przeznaczany jest na dofinansowanie terapii dzieci, młodzieży oraz dorosłych osób z 
zaburzeniami ze spektrum autyzmu. 

• „Badabada” - Program Wczesnego Wykrywania Autyzmu http://badabada.pl/  

 

 



Fundacja Fuga Mundi 

http://www.ffm.pl/ 

Celem Fundacji jest wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych i osób należących do grup 
dyskryminowanych i wykluczonych społecznie oraz pomoc ich rodzinom poprzez  

• doradztwo zawodowe,  
• organizowanie, finansowanie i prowadzenie działań mających na celu promocję i wspieranie 

zatrudnienia oraz rozwoju lokalnego i regionalnego na rzecz osób niepełnosprawnych, 
• inicjowanie i podejmowanie działalności promocyjnej na rzecz integracji osób 

niepełnosprawnych, w tym organizowanie seminariów, szkoleń i działalności wydawniczej.  

Przykładowe szkolenia: 

• Projekt „Samodzielni” - projekt ma na celu zwiększenie samodzielności dorosłych osób 
niepełnosprawnych tj. nabywanie , podtrzymywanie i rozwijanie możliwego do osiągnięcia 
poziomu samodzielności osobistej i kompetencji społecznych, umożliwiających pełnienie 
różnorodnych ról społecznych i pełne uczestnictwo w życiu społecznym. 

• Projekt „Absolwent” - Projekt skierowany jest do absolwentów uczelni wyższych do 5 lat po 
ukończeniu uczelni wyższej oraz do studentów ostatnich 2 semestrów nauki. Oferta 
dedykowana jest do osób niepracujących, poszukujących zatrudnienia, które posiadają 
aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. 

• Projekt „Praca” – poradnictwo zawodowe, wsparcie prawnika i psychologa, płatne staże, 
stałe wsparcie pośrednika pracy 

 


