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Załącznik nr 1 – dotacje w obszarze: Polityka społeczna i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 

Lp. 
Nazwa 

organizacji 
Nazwa projektu 

Czas 
realizacji 

Kwota Działania Rezultaty 

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych oraz długotrwale lub ciężko chorych. 

1 Polski Związek 
Niewidomych - 
Koło w Cieszynie 

„Tyflo – punkt w 2015 
r.” 

02.01-

31.12 

12.500,00 Projekt skierowany został do członków Koła PZN w Cieszynie. Prowadzono 
poradnictwo dla nowych członków oraz zaopatrywano ich w podstawowy 
sprzęt rehabilitacyjny. Organizowano wycieczki, konkursy, spotkania 
integracyjne w ramach projektu. Udzielano na bieżąco pomocy w zakresie 
wypełniania wniosków dotyczących likwidacji barier architektonicznych, 
w komunikowaniu się i w sprawach prywatnych. 

Projekt całoroczny, w ramach, którego 
zorganizowano cotygodniowe 
spotkania integracyjno-informacyjne 
dla osób z dysfunkcją wzroku.  
Łącznie odbyło się 61 spotkań, 
w których średnio wzięło udział po 22 
osoby. Organizowano też wyjazdy na 
spektakle z autodeskrypcją do Teatru 
Polskiego w Bielsku-Białej, 
zorganizowano wyjście do Muzeum 
Śląska Cieszyńskiego na „lekcje” 
muzealne.  

2 Cieszyńskie 
Stowarzyszenie 
Ochrony Zdrowia 
Psychicznego 
"Więź" 

„Samopomocowy Klub 
Środowiskowy dla 
Osób z Zaburzeniami 
Psychicznymi 
w Cieszynie” 

01.01-

31.12 

13.174,00 Klub czynny był 2 razy w tygodniu, dodatkowo uczestnicy mogli brać udział 
w zajęciach na basenie, wycieczkach, w wyjściach do kina i teatru oraz 
w spotkaniach integracyjnych. 

Projekt całoroczny, działaniami objęto 
31 osób, które systematycznie 
uczestniczyły w zajęciach terapii 
manualnej, integracyjnych oraz                
w różnych spotkaniach tematycznych. 
Zajęcia odbywały się 2 razy  
w tygodniu, łącznie w ciągu roku miało 
miejsce 90 spotkań – razem: 341 
godzin. Udział w zajęciach przyczynił 
się m.in. do złagodzenia trudnych 
sytuacji życiowych uczestników, 
poprawy sprawności psychoruchowej, 
odbudowy i podtrzymania więzi 
społecznych oraz rodzinnych, 
nawiązania nowych kontaktów. 
Nastąpiła ogólna poprawa stanu 
psychicznego uczestników, co 
zapobiegło nawrotom choroby. 
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Nazwa 

organizacji 
Nazwa projektu 

Czas 
realizacji 

Kwota Działania Rezultaty 

3 Stowarzyszenie 
Rehabilitacji 
Kultury Fizycznej 
Turystyki 
i Integracji Osób 
Niepełno -  
sprawnych 

„Prowadzenie 
grupowych 
i indywidualnych zajęć  
z osobami 
niepełnosprawnymi, 
mające na celu 
nabywanie, 
podnoszenie, 
podtrzymywanie 
umiejętności 
niezbędnych 
w codziennym życiu” 

01.02-

31.12 

6.000,00 W ramach zajęć uczestnicy mieli zajęcia z rehabilitantem, psychologiem, 
pedagogiem, uczestniczyli w zajęciach dodatkowych oraz wykładach, w celu 
pogłębienia wiedzy i zainteresowań. 

Projekt skierowany do osób 
niepełnosprawnych, polegał na 
zorganizowaniu różnego rodzaju zajęć 
i warsztatów, w których uczestniczyło 
średnio 30 osób ze znacznym 
i umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności. 
W ramach projektu, uczestnicy mieli 
zajęcia z rehabilitantem, pedagogiem, 
brali udział w wykładach. Dzięki 
uczestnictwu w projekcie, beneficjenci 
zwiększyli poczucie własnej wartości, 
zaktywizowali się społecznie, poprawili 
swoją kondycję psychofizyczną i stali 
się bardziej samodzielni. 

4 Stowarzyszenie 
na Rzecz 
Harmonijnego 
Rozwoju Dzieci 
i Młodzieży 
„Nasze Dzieci” 

„Żyć jak inni” – II edycja 01.03-

15.12 

2.600,00 W ramach projektu zrealizowano szereg zajęć i warsztatów, 
wyposażających uczestników w podstawowe umiejętności prowadzenia 
gospodarstwa domowego. 

W projekcie uczestniczyło 19 osób – 
uczniów Szkoły Przysposabiającej do 
Pracy w ZPSWR w Cieszynie. 
Uczniowie podczas zajęć 
warsztatowych nabyli podstawowe 
umiejętności prowadzenia gospo-
darstwa domowego. 
Mieszkanie treningowe doposażono 
w sprzęt AGD oraz częściowo artykuły 
spożywcze na potrzeby zajęć. 

5 Stowarzyszenie 
na Rzecz 
Harmonijnego 
Rozwoju Dzieci 
i Młodzieży 
„Nasze Dzieci” 

„Projekt zimowisko 
w Istebnej” 

15.01- 

30.04 

1..693,16 W ramach projektu zrealizowano warsztaty, zajęcia polisensoryczne oraz 
kulig i wernisaż. 

W projekcie wzięło udział 10 osób – 
uczniów z niepełnosprawnością 
intelektualną. W ramach zimowiska 
zorganizowano następujące zajęcia: 
warsztaty ruchowo-relaksacyjne, 
kulinarne, dramowe i bajko-
terapeutyczne, zajęcia poli-
sensoryczne, z zakresu ekspresji 
artystycznej.  
Ponadto zorganizowano dla 
uczestników kulig oraz zajęcia 



19 
 

Lp. 
Nazwa 

organizacji 
Nazwa projektu 

Czas 
realizacji 

Kwota Działania Rezultaty 

relaksacyjne w Kompleksie Zagroń 
oraz wernisaż, na którym 
zaprezentowano prace i zdjęcia 
uczestników. 

6 Stowarzyszenie 
na Rzecz 
Harmonijnego 
Rozwoju Dzieci 
i Młodzieży 
„Nasze Dzieci” 

„Moje pierwsze słowo” 16.02-

27.03 

2.700,00 W ramach projektu zorganizowano dla 3 grup młodzieży  
z niepełnosprawnością intelektualną 12 godzinnych warsztatów, 
podnoszących kompetencje zawodowo-społeczne ze specjalistą, warsztaty 
krawieckie. 
 

W zadaniu wzięło udział 11 uczniów, 
w wieku od 5 – 18 lat, z zaburzeniami 
rozwoju, niepełnosprawnych intele-
ktualnie w stopniu umiarkowanym, 
znacznym i głębokim z różnymi 
deficytami rozwojowymi, zabu-
rzeniami psychicznymi i fizycznymi, 
rozwijającymi się równolegle obok 
upośledzenia umysłowego – dzieci 
z autyzmem, epilepsją, zespołem 
Downa, wadami postawy, 
zaburzeniami mowy, z uszkodzeniem 
analizatorów (wzroku, słuchu, 
nadwrażliwości dotykowej), zabu-
rzeniami emocjonalnymi, zabu-
rzeniami zachowania, nad-
pobudliwością psychoruchową. 
W ramach projektu zorganizowano dla 
3 grup młodzieży z niepełno-
sprawnością intelektualną 12- 
godzinnych warsztatów, podnoszących 
kompetencje zawodowo-społeczne ze 
specjalistą oraz warsztaty krawieckie. 
Zakupiono ze środków dotacji 
program mówiący MÓWIK, dzięki 
któremu stworzono warunki do 
polepszenia komunikacji z otoczeniem 
dzieci chorych. 
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7 Stowarzyszenie 
Przyjaciół 
Chorych 
Hospicjum 
im. Łukasza 
Ewangelisty 

„Hospicjum domowe – 
pomoc bezpośrednia” 

01.02-

15.12 

10.000,00 W ramach projektu udzielano pomocy osobom chorym, zakupiono środki 
medyczne, zorganizowano 2 koncerty charytatywne, kwesty 
oraz kiermasze. 

Projekt całoroczny, zakupiono sprzęt 
i środki medyczne oraz 
wyremontowano magazyn hospicyjny. 
Pomocą zostało objętych ponad 50 
osób (pacjentów), przeprowadzono 5-
6 wizyt domowych w ciągu  miesiąca 
u każdego pacjenta.  
W wolontariacie hospicyjnym u-
czestniczyło 25 wolontariuszy, 
w wolontariacie akcyjnym – ok. 400 
wolontariuszy. W ciągu całego roku 
wypożyczono sprzęt medyczny ponad 
120 razy.  
Zorganizowano koncerty, w których 
wzięło udział ok. 1600 widzów oraz 
warsztaty w ramach Kampanii Pola 
Nadziei (ok. 130 uczestników). Objęto 
pomocą 20 dzieci osieroconych. Przez 
organizację kiermaszów, koncertów 
promowano ideę hospicyjną wśród 
mieszkańców Cieszyna. 

8 Stowarzyszenie 
Amazonek 

„Godny styl życia 
Amazonek” 

02.01-

15.12 

10.956,22 zł W ramach projektu zrealizowano zajęcia rehabilitacyjne na basenie,  zajęcia 
rehabilitacji fizycznej na sali gimnastycznej. 
W ramach projektu zorganizowano również wykłady psychologiczne. 

W projekcie wzięło udział 60 kobiet, 
które uczestniczyły: 
- w rehabilitacji na basenie - 
skorzystało 15-25 kobiet,  
-   w ćwiczeniach na sali gimnastycznej 
- skorzystało 12 kobiet. 

9 Fundacja św. 
Elżbiety 
Węgierskiej 

„Prowadzenie zajęć 
terapeutyczno -
rehabilitacyjnych  
w ramach opieki nad 
osobami starszymi, 
niepełnosprawnymi 
oraz z zaburzeniami 
psychicznymi” 

05.01-

31.12 

16.000,00 Celem projektu było zmniejszenie skutków izolacji osób starszych, 
niepełnosprawnych oraz z zaburzeniami psychicznymi. Zajęcia miały różne 
formy terapii zajęciowej. 

W projekcie wzięło udział 16 osób, 
które uczestniczyły w różnego rodzaju 
zajęciach terapeutyczno-rehabilita-
cyjnych, spotkaniach z psychologiem 
oraz czynnościach opiekuńczo-
pielęgnacyjnych.  Zorganizowano 68 
cyklicznych spotkań, w czasie których 
zastosowano różne formy terapii 
zajęciowej, jak: terapia manualna, 
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Kwota Działania Rezultaty 

muzykoterapia, ćwiczenia ruchowe, 
spotkania z psychologiem. 

10 Polskie 
Stowarzyszenie 
na Rzecz Osób 
z Upośledzeniem 
Umysłowym -  
Koło w Cieszynie 

„Większe szanse na 
godne, niezależne 
życie” 

02.01-

31.12 

19.000,00 W ramach projektu, uczestnicy korzystali z wielu form rehabilitacji 
psychoruchowej, a dla każdego pacjenta był uruchomiony Indywidualny 
Program Działania. Świetlica dla osób niepełnosprawnych była czynna 
codziennie od poniedziałku do piątku, w godz. od 7.00 – 15.00.  

Projekt całoroczny, w ramach którego, 
z zajęć na świetlicy terapeutycznej 
(rehabilitacja, Indywidualny Program 
Działania) skorzystało 31 osób 
dorosłych z wieloraką niepełno-
sprawnością, w tym 13 mieszkańców 
gminy Cieszyn. 
Udział w zajęciach pozwolił 
uczestnikom rozwinąć samodzielność 
i zaradność życiową, co wpłynęło na 
zwiększenie ich kompetencji 
społecznych. Nastąpiła też znaczna 
poprawa sprawności fizycznej, 
psychicznej oraz emocjonalnej. 
Uczestnicy lepiej zaczęli funkcjonować 
w środowisku rodzinnym, w grupie 
rówieśniczej oraz społecznej. 
Dodatkowo, w projekcie zaplanowano 
dowóz oraz odwiezienie po zajęciach 
odbiorców zadania, będących 
mieszkańcami Cieszyna. 

11 Stowarzyszenie 
na Rzecz 
Integracji 
TRIANON.PL 

„Woda zdrowia doda” 15.02- 

06.07 

2.070,00 W ramach projektu zorganizowano zajęcia na basenie i naukę pływania 
metodą „Total immersion”. 

Projekt polegał na zorganizowaniu 
zajęć z nauki pływania metodą „Total 
Immersion” dla osób niepełno-
sprawnych. Każdorazowo z zajęć 
skorzystało ok. 25 – 30 osób. 
Uczestnicy nabyli umiejętność 
bezpiecznego spędzania czasu 
w wodzie, poprawili swoją sprawność 
fizyczną. 
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12 Stowarzyszenie 
na Rzecz 
Integracji 
TRIANON.PL 

„Woda zdrowia doda – 
my też pływamy” 

08.07-

12.09 

1.400,00 W ramach projektu zorganizowano zajęcia na basenie i naukę pływania 
metodą „Total immersion”. 

Projekt skierowany do dzieci 
i rodziców – mieszkańców Cieszyna. 
Polegał na przeprowadzeniu zajęć 
hydroterapii  i nauki pływania metodą 
„Total immersion” i „Wods”. Odbyło 
się 30 zajęć (trzy razy w tygodniu), 
w których wzięło udział średnio 10 
osób – w trakcie całego projektu 
uczestniczyło w zajęciach 300 osób.  
Uczestnicy nabyli umiejętność 
pływania i bezpiecznego wypoczynku 
nad wodą. 

13 Stowarzyszenie 
Wsparcia 
Społecznego 
„FENIKS” 

„Obchody Dnia 
Godności Osoby 
z Niepełnosprawnością 
Intelektualną” 

20.04-

20.05 

594,74 W ramach projektu zorganizowano warsztaty, przedstawienie teatralne, 
pokazy oraz piknik dla uczestników zajęć. 

W ramach projektu wzięło udział 12 
placówek, w tym 130 osób 
niepełnosprawnych i 39 pracowników 
placówek. Przy realizacji i organizacji 
Obchodów pomagało 70 wolon-
tariuszy. 
W ramach projektu zrealizowano: 
- 14 warsztatów edukacyjnych, 
muzycznych, tanecznych, 
-     1 przedstawienie teatralne, 
-     1 pokaz fireshow, 
- 1 pokaz walki na miecze 
w wykonaniu Bielskiej Drużyny 
Najemnej „Stantevit”, 
-     1 piknik, 
-     1 pokaz kuglarski. 
Podczas pikniku dla podopiecznych 
zorganizowano pokaz puszczania 
baniek mydlanych oraz odbyły się 
zajęcia malowania twarzy. 
Realizacja projektu przyczyniła się do 
podniesienia społecznej świadomości 
na temat potrzeb osób 
z niepełnosprawnością intelektualną. 
Uczestnicy zdobyli podstawową 
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wiedzę na temat kultury 
średniowiecza, poznali obyczaje 
i taniec tego okresu. Trwałym 
rezultatem projektu była integracja 
osób, uczestniczących w projekcie. 

14 Stowarzyszenie 
Wsparcia 
Społecznego 
„FENIKS” 

„Święta z Szyszką 
w tle” 

30.11-

30.12 

700,00 W ramach projektu zorganizowano zajęcia dla osób niepełnosprawnych 
oraz wystawę z pracami uczestników. 

Projekt przyczynił się do podniesienia 
społecznej świadomości na temat 
potrzeb osób niepełnosprawnych 
intelektualnie.  
W ramach projektu zorganizowano 
warsztaty z zakresu ręcznego 
wykonania ozdób choinkowych, 
malowania bombek, tworzenia kartek 
świątecznych. 
W zajęciach wzięło udział 80 osób 
niepełnosprawnych oraz 20 
opiekunów. Na zakończenie zajęć 
zorganizowano wystawę prezentującą 
wykonane prace. 

Wsparcie dla osób potrzebujących. 

15 Stowarzyszenie 
Rehabilitacji 
Kultury Fizycznej 
Turystyki 
 i Integracji Osób 
Niepełno - 
sprawnych 

„Wieczór Wigilijny 
dla Osób 
Niepełnosprawnych” 

05.10-

30.12 

1.500,00 W ramach projektu zorganizowano spotkanie oraz obiad wigilijny dla osób 
niepełnosprawnych oraz ich rodzin. Dzięki udziałowi w spotkaniu, 
uczestnicy wzmocnili poczucie własnej wartości, zintegrowali się ze 
środowiskiem. 

Projekt realizowany cyklicznie od 1998 
r., skierowany został do osób 
niepełnosprawnych z różnymi dys-
funkcjami (w każdym wieku), głównie 
osób samotnych, znajdujących się 
w trudnej sytuacji materialnej.  
W spotkaniu wzięło udział 80 osób.  
Dla 10 osób, które ze względu na  stan 
zdrowia nie mogły uczestniczyć 
w imprezie, przygotowano paczki 
świąteczne. 
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16 Polski Związek 
Emerytów, 
Rencistów 
i Inwalidów - 
Oddział 
Rejonowy 

„Pomoc rzeczowa 
w formie paczek 
żywnościowych” 

01.01-

31.12 

4.500,00 Zorganizowano spotkania, podczas których zostały przekazane paczki 
żywnościowe dla najuboższych członków Związku. 

Objęto pomocą 100 osób – członków 
Związku, którzy otrzymali paczki 
żywnościowe  o wartości 45,00 zł 
każda.  
Odbiorcami paczek były w większości 
osoby o niskim statusie materialnym, 
schorowane i niepełnosprawne.   

17 Polski Komitet 
Pomocy 
Społecznej 

„Cieszyn FEAD 2015” 01.03-

31.12 

15.000,00 Projekt obejmował dystrybucję żywności dla najuboższych mieszkańców 
gminy Cieszyn oraz organizacje warsztatów aktywizujących. 

Z projektu skorzystały 773 osoby, 
kwalifikujące się do uzyskania pomocy 
żywnościowej. Osoby te były 
mieszkańcami Cieszyna oraz korzystały               
z pomocy MOPS w Cieszynie.  
Oprócz pomocy żywnościowej, 
beneficjenci zadania objęci byli 
również działaniami aktywizującymi, 
w trakcie trwania zadania. 

Ochrona rodzicielstwa, macierzyństwa, praw dziecka. 

18 Stowarzyszenie 
Pomocy 
Wzajemnej "Być 
Razem" 

„Kompleksowy 
program reintegracji 
kobiet samotnie 
wychowujących dzieci 
w ramach Domu Matki 
i Dziecka "Słonecznik" 
(umowa wieloletnia) 

01.01-

31.12 

55.000,00 W ramach projektu zrealizowano następujące działania: 
- udzielono schronienia – 10 kobiet i 18 dzieci  
- zabezpieczono podstawowe potrzeby – 10 kobiet i 18 dzieci 
- podjęto interwencję kryzysową – 91 interwencji telefonicznych 
- udzielono pomocy osobom z zewnątrz -  12 rodzin 
- świadczono pracę merytoryczną – 16 osób 
- świadczono pomoc psychologiczną - 192 godz., 10 osób 
- świadczono pomoc prawną – 24 godz., 10 osób 
- świadczono opiekę pedagogiczną nad dziećmi – 288 godz., 18 dzieci 
- pełniono dyżury weekendowe – 555 godz. 
- odbyły się zajęcia edukacyjne dla kobiet – 96 godz., 10 kobiet. 

Uczestniczki projektu nabyły  
umiejętności w zakresie: pielęgnacji 
małego dziecka, umiejętności 
wychowawczych, gospodarowania 
budżetem oraz prowadzenia 
gospodarstwa domowego, komu-
nikacji, radzenia sobie ze stresem oraz 
emocjami,  dzieci miały zapewnioną 
opiekę oraz zostały objęte opieką 
pedagogiczną. 
 

19 Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci - 
Oddział 
Powiatowy 
w Cieszynie 

„Środowiskowe 
Ogniska 
Wychowawcze TPD 
nr 1, 2, 3, 4, 5 
i Środowiskowa 
Świetlica TPD 

05.01-

31.12 

102.500,00 Środowiskowe Ogniska Wychowawcze TPD oraz Świetlica TPD "Przytulisko" 
działały od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych od 14.30 
do 17.30 oraz w soboty od godz. 10.00 do 13.00 przez 10 miesięcy w roku. 
W czasie ferii zimowych oraz wakacji letnich zorganizowane zostały 
półkolonie w placówkach.  
W ramach Ognisk i Świetlicy dzieci skorzystały  z:  

Z projektu skorzystało 130 dzieci, 
uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjalnych, które miały 
zapewnioną opiekę w czasie wolnym 
od zajęć szkolnych oraz w czasie ferii 
zimowych i wakacji letnich.  



25 
 

Lp. 
Nazwa 

organizacji 
Nazwa projektu 

Czas 
realizacji 

Kwota Działania Rezultaty 

"Przytulisko" - pomocy w douczaniu, 
- zajęć profilaktycznych,  
- zajęć sportowo-rekreacyjnych (basen, wycieczki, spacery, turnieje, wyjścia 
do kina), 
- zajęć informatycznych.  
Personel Ognisk oraz  Świetlicy współpracował ze szkołami oraz rodzicami 
dzieci. 

Dzięki pomocy w nauce, uczestnicy 
wyrównali swoje braki, poprawiali 
wyniki w nauce, dodatkowo uczyli się 
radzić sobie w sytuacjach trudnych, 
kryzysowych, zdobywali wiedzę 
z różnych obszarów niezbędnych dla 
ich osobistego rozwoju, a także 
korzystali z dożywiania. 

RAZEM: 277.888,12  
 

 


