
Rzekuń, dn. 04.07.2008 r.

Sprawozdanie merytoryczne z realizacji zadania 

w ramach sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych 

– wycieczka do Trójmiasta z cyklu "Piękna nasza Polska cała"

zorganizowana w dniach 23 – 27 czerwca 2008 roku -

realizowanego w ramach umowy Nr 3/2008 z dnia 12 czerwca 2008 r.

Opis zadania

Pojezierze bałtyckie to obszar polodowcowy na południowym wybrzeżu Morza 

Bałtyckiego.  Turyści   przyjeżdżają  tu  głównie  latem,  ale  jesienią  można  tu  również 

wspaniale spędzić czas. Każdy tu znajdzie coś dla siebie, a prawdziwy relaks przynosi nam 

szum fal, spokój i urokliwe miejsca.

Od  3  lat  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Rzekuniu  organizuje  wycieczki  turystyczne  w 

urokliwe  zakątki  Polski,  tym  razem  nasz  wybór  padł  na  Trójmiasto  i  był  to  strzał  w 

dziesiątkę.  Zarówno dzieci  jak i  ich opiekunowie byli  zachwyceni  pobytem, odpoczęli  od 

obowiązków dnia codziennego, zrelaksowali się, zawarli nowe znajomości.

DZIEŃ PIERWSZY

Wyprawa  rozpoczęła  się   w  strugach  deszczu  23  czerwca  2008  r.  o  godzinie  600, 

czterdziestoosobowa grupa dzieci i ich opiekunowie wyruszyła na wycieczkę do Trójmiasta. 

Podróż  upłynęła  nam  szybko  przy  wtórze  muzyki  płynącej  z  radia  i  około  godziny  13 

dotarliśmy do Gdańska, pozostawiliśmy bagaże w miejscu zakwaterowania (bursie szkolnej 

mieszczącej się w dawnej siedzibie Poczty Gdańskiej tak osławionej obroną w pierwszych 

dniach września 1939 r.,  a więc miejscu już na wstępie historycznym) i udaliśmy się na 

pierwszy  spacer  i  rekonesans.  Pogoda  dopisywała  wyśmienicie,  nie  odczuwaliśmy  trudów 

podróży autokarem.  Zapoznani z bieżącym kalendarzem imprez w Gdańsku wróciliśmy na 

obiadokolację,  po czym zakwaterowani  i  wypoczęci ruszyliśmy na na koncert z udziałem 

zespołu Lady Pank na Targu Węglowym. 
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Tam bawiliśmy się do późnych godzin 

wieczornych.  Efekt koncertu był  tym 

znakomitszy,  że  zespół  Lady  Pank 

wspomagany  był  przez  orkiestrę 

symfoniczną.  Była  to  pierwsza 

atrakcja,  z  której  nikt  nie  chciał 

zrezygnować,  ani  dzieci  ani  ich 

opiekunowie. 

DZIEŃ DRUGI

Drugi  dzień  pobytu  w 

Gdańsku 

rozpoczęliśmy 

zwiedzaniem 

zabytków,  których 

większość  skupionych 

jest  przy  najbardziej 

reprezentacyjnym 

trakcie  Głównego 

Miasta,  czyli  Drodze 

Królewskiej, 

ale  także  przy 

uliczkach do niej równoległych oraz przy Długim Pobrzeżu. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od 

Żurawia nad brzegiem Motławy. Przeszliśmy przez Zieloną Bramę, która niegdyś miała być 

królewską rezydencją. Dalej ruszyliśmy na ulicę Mariacką zwaną „Złotą Uliczką”. Jest to 

chyba jedna z najpiękniejszych uliczek w Polsce. Fascynuje swoim wystrojem: misternie 

kutymi  poręczami  i  kratami,  kutymi  w  kamieniu  przedprożami  z  charakterystycznymi 

fantazyjnymi  rzygaczami.  Dziś,  podobnie  jak  kiedyś,  jest  to  ulubione  miejsce  kupców 

zajmujących  się  sprzedażą  wyrobów z  bursztynu.  Malownicza  sceneria  ulicy  od  wieków 
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inspirowała pisarzy i malarzy. Bywała również historycznym plenerem filmowym. Na końcu 

ulicy  znajduje  się  największa  ceglana  budowla  sakralna  na  świecie  -  Kościół  Mariacki. 

Następnie zobaczyliśmy fontannę Neptuna, Dwór Artusa, Muzeum, Muzeum Bursztynu

Ulica Długa i Długi Targ tworzące Trakt 

Królewski  należą  do  najpiękniejszych 

ulic  Gdańska.  Biegną  prostopadle  do 

Motławy  od  Złotej  Bramy do  Zielonej 

Bramy.  Mieszkali  tu  najzamożniejsi 

patrycjusze  gdańscy  i  niemal  każda 

kamienica  ma  swoją  własną  ciekawą 

historię. 

Najstarsze  zachowane  domy  powstały  już  w  średniowieczu,  ale  większość  zabudowy 

pochodzi z czasów nowożytnych. Kamienice przy Długiej są typowymi domami gdańskimi o 

wąskich  fasadach  zwieńczonych  szczytami  bądź  attykami,  bogato  zdobionych  herbami, 

figurami alegorycznymi i postaciami antycznych bohaterów. Przy Długim Targu wznoszą się 

najważniejsze świeckie budowle Głównego Miasta: Ratusz Głównego Miasta i Dwór Artusa. 

Ratusz Głównego Miasta 

Najokazalsza i  najcenniejsza  budowla  świecka dawnego Gdańska,  siedziba władz miasta. 

Budowany  był  od  1379 do  1492 roku.  Hełm  wieży  o  wysokości  80  m,  stworzony  przez 

mistrza  Dirka  Danielsa  z  Zelandii,  wieńczy  metalowy,  złocony  posąg  króla  Zygmunta 

Augusta. Trzy skrzydła obecnego dziedzińca ukończono w 1593-96 r. Pod koniec XVI wieku 

na jednym z narożników umieszczono zegar słoneczny z łacińską sentencją "Cieniem są dni 

nasze". Doszczętnie wypalony w 1945 r. odbudowywany był do 1970 r. Jest obecnie siedzibą 

Muzeum  Historycznego  Miasta  Gdańska.  Wnętrza  ratusza  utrzymane  są  w  stylu 

manieryzmu niderlandzkiego. Najbardziej okazała - Wielka Sala Rady zwana również Salą 

Czerwoną uważana jest za jedno z najbogatszych nowożytnych wnętrz ratuszowych. Jej 

wystrój jest dziełem takich mistrzów jak Hans Vredeman de Vries, Izaak van den Blocke i 

Simon Herle. Strop sali  zdobi 25 obrazów autorstwa Izaaka van den Blocke o wymowie 

symbolicznej. Najsłynniejsze z nich to "Apoteoza Gdańska". 
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Dwór Artusa

Przez  wiele  lat  był  jednym  z 

najwspanialszych  tego  typu  obiektów  w 

Europie  północnej.  Dwory  Artusa 

powstawały  licznie  w  całej  Europie  a 

szczególnie  w  miastach  hanzeatyckich, 

jako  miejsca  spotkań  zamożnego 

patrycjatu, kupców i rzemieślników na wzór 

legendarnego  Okrągłego  Stołu  rycerzy 

króla Artura. Gdański Dwór Artusa był ważnym ośrodkiem życia towarzyskiego i handlowego 

Gdańska  i  najbardziej  demokratycznym  miejscem  w  kraju.  Bywali  tam  kasztelanowie, 

wojewodowie, następcy tronu. 

Po  pożarze  wzniesionego  w  XIV  w.  budynku  obecny  kształt  zyskał  w  1477  r.  Fasada 

przebudowana  została  przez  Abrahama  van  den  Blocke.  Manierystyczny  portal  zdobią 

medaliony z portretami królów. Reprezentacyjne wnętrze Dworu mieści ogromny, wysoki na 

12  m renesansowy piec  kaflowy,  dzieło  Georga  Stelzenera  z  połowy XVI  w.,  ozdobiony 

kaflami malowanymi przez mistrza Josta,  na których przedstawiono portrety wybitnych 

ówczesnych władców europejskich, herby oraz personifikacje cnót i planet. Dwór Artusa 

wchodzi w skład Muzeum Historycznego Miasta Gdańska.

Muzeum Bursztynu

Muzeum Bursztynu  w Gdańsku,  mieści  się  w  zabytkowych wnętrzach Przedbramia  ulicy 

Długiej  (Katownia,  Szyja  i  Wieża  Więzienna),  usytuowane  jest  na  początku  tzw.  Drogi 

Królewskiej, w centrum krzyżowania się szlaków turystycznych miasta jako nowy oddział 

Muzeum Historycznego Miasta Gdańska.

Bursztyn  jest  szczególnie  związany  z  rejonem  nadbałtyckim,  również  ze  względu  

na  występowanie  złóż  surowca  na  tym  obszarze.  Z  uwagi  na  związki  historyczne  oraz 

współczesne  działania,  Gdańsk  pretenduje  do  miana  światowej  stolicy  bursztynu,  jest 

miejscem  mocno  związanym  wielowiekową  tradycją  z  tym  surowcem,  dlatego  Muzeum 

Bursztynu w Gdańsku jest projektem szczególnie wyczekiwanym. Mieszkańcy Gdańska oraz 

licznie  odwiedzający  nadmotławski  gród,  po  długotrwałych  pracach  adaptacyjnych  i 

przygotowawczych,  mogą  nasycić  oko  wspaniałymi  bursztynowymi  zabytkami,  zwiedzić 

zabytkowe wnętrza Wieży Więziennej i Katowni.
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Rzemiosło  bursztyniarskie  jest 

szczególnie  charakterystyczne  dla 

Gdańska bardziej niż dla innych miast, 

dlatego  prezentowane  na  wystawach 

czasowych zbiory cieszą się ogromnym 

zainteresowaniem  zarówno  Gdańszczan  jak  i 

turystów. Ekspozycje obrazują historię rzemiosła 

bursztynu  od  czasów  najdawniejszych  do 

współczesności.  Przedstawiamy jantar  w różnych 

aspektach, geologicznym, fizycznym, chemicznym, 

jak  również  przyrodniczym.  Prezentowane   są 

pokłady surowca, jego wydobycie, historia szlaków 

handlowych  również  bursztyn,  jako  środek 

leczniczy,  kamień  magiczny,  ale  także  jako 

materiał  badawczy  i  artystyczny.  Kolekcja 

została opracowana tradycyjnymi metodami oraz 

multimedialnie  dla  celów  edukacyjnych  i 

uatrakcyjnienia  ekspozycji.  Ekspozycji 

poświęcona  jest  czasom,  kiedy  bursztyn 

wykorzystywali  ludzie.  Człowiek,  od 

najdawniejszych  czasów,  od  kiedy  nauczył  się 

obrabiać  kamień  wykorzystywał  również  bursztyn,  zarówno  w  ozdobach  jak  i  magii, 

wierzeniach  i  lecznictwie.  Magiczna  siła  bursztynu  pokazana  jest   w  aprehistorycznych 

amuletach, jak i w ludowych wyrobach. 

Fontanna Neptuna

Stojąca  od  1633  r.  przed  Dworem  Artusa  Fontanna  Neptuna  jest  symbolem  Gdańska. 

Inicjatorem jej powstania był burmistrz Gdańska Bartłomiej Schachmann. Postać Neptuna 

nawiązuje do związków Gdańska z morzem. Wymodelowali ją Peter Husen i Johann Rogge, a 
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odlana została w 1615 roku w Augsburgu. Autorem projektu całej fontanny był Abraham van 

den Blocke. Otaczająca ją wspaniała krata pochodzi z 1634 r. W latach 1757-1761 Johann 

Karl  Stender  przekształcił  w  duchu rokoka misę  i  cokół  fontanny,  dodając  całą  plejadę 

stworów morskich. Według jednej z gdańskich legend to właśnie Neptun przyczynił się do 

powstania  słynnej  gdańskiej  nalewki  Goldwasser.  Oburzony,  iż  do fontanny wrzucane są 

monety, uderzył trójzębem w wodę i rozbił złoto w drobne płatki, które odtąd zdobią swym 

blaskiem wspaniały ziołowy likier. 

Złota Brama

Zbudowana  w  latach  1612-1614  według  projektu  Abrahama  van  den  Blocke  w  stylu 

renesansowym.  Kamienne  rzeźby  attyki  z  1648  r.  wykonał  Piotr  Ringering.  Są  one 

alegorycznym  przedstawieniem  cnót  obywatelskich:  Roztropności,  Sprawiedliwości, 

Pobożności i Zgody. Do Złotej Bramy przylega Dwór Bractwa św. Jerzego, zbudowany przez 

J. Glotau'a w latach 1487-1494 w stylu późnogotyckim. 

Żuraw

To  największy  dźwig  portowy  średniowiecznej  Europy,  jedna  z  najbardziej 

charakterystycznych  budowli  Gdańska.  Położony  nad  Motławą,  służył  do  przeładunku 

towarów i stawiania masztów na statkach. Pełnił zarazem funkcję bramy miejskiej. Obecną 

formę uzyskał w latach 1442-1444. W jego wnętrzu znajduje się zrekonstruowany i czynny 

mechanizm napędowy - ogromne drewniane koło, poruszane ongiś siłą ludzkich nóg. 
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Bazylika Mariacka

Kościół  Najświętszej  Marii  Panny,  największa ceglana  świątynia  w Europie,  powstawał  w 

kilku etapach w latach 1343-1502. We wnętrzu znajduje się wiele doskonałych dzieł sztuki 

średniowiecznej  i  barokowej,  m.  in.  kamienna  Pieta  z  roku  ok.  1410,  kopia  Sądu 

Ostatecznego  namalowanego  przez  Hansa  Memlinga  w  roku  1472,  zegar  astronomiczny 

wykonany w latach 1464-1470 przez Hansa Düringera czy ołtarz główny powstały w latach 

1510-1517. Długość budowli, łącznie z przyporami wieży, wynosi 105,5 m; sklepienia sięgają 

do 29 m ponad posadzkę. Wysoką na 77,6 m masywną wieżę wieńczy galeryjka widokowa, z 

której podziwiać można panoramę miasta. Wiedzie do niej prawie 400 stopni! 

Na  zakończenie  dnia  odbył  się  rejs  statkiem  po  Zatoce  Gdańskiej  na  Westerpllatte. 

Ogromny pomnik Obrońców Wybrzeża upamiętnia polskich żołnierzy, którzy jesienią 1939 

r.  na  terenie  Pomorza  bohatersko  stawili  czoła  przeważającym,  świetnie  uzbrojonym 

wojskom hitlerowskim.  Umiejscowienie  pomnika jest  bardzo  wymownym symbolem,  gdyż 

właśnie obrona Westerplatte stała się jednym z najbardziej dramatycznych wątków całej 

kampanii wrześniowej. Pomnik o wysokości 25 m, dzieło Adama Haupta, Franciszka Duszenki 

oraz  Henryka  Kitkowskiego,  ustawiono  na  potężnym  kopcu  i  odsłonięto  9  X  1966  r. 

Monument  złożono  z  bloków  granitowych  o  łącznej  wadze  1  150  t.  i  przyozdobiono 

płaskorzeźbami  oraz  napisami  uwieczniającymi  wojenną dramaturgię  tamtych czasów.  W 

najbliższej okolicy obejrzeć również można zabytki związane z heroiczną obroną placówki z 

1939  r.,  groby  bohaterskich  żołnierzy  oraz  czołg  T-34 Polskiej  Brygady  Pancernej  im. 

Bohaterów Westerplatte. 

I tak zakończył się drugi dzień pobytu.

DZIEŃ TRZECI

Kolejny  dzień  zaczęliśmy  od  spaceru  ul.  Długą,  uwieczniliśmy  pobyt  i  wspomnienia  na 

zdjęciach,  spożyliśmy  smaczny  deser  w  ogródku  kawiarnianym  i  poszliśmy  zobaczyć 

eksponaty w Muzeum Archeologicznym, które obejmuje inwentarze i  dokumentacje prac 

wykopaliskowych cmentarzysk,  osad,  skarbów,  znalezisk  luźnych.  Zabytki  ze  wszystkich 

epok pradziejowych od okresu paleolitu do wczesnego średniowiecza. Zobaczyliśmy:

• Zespoły wykopaliskowe z czasów średniowiecznego i nowożytnego Gdańska.

• Kolekcje inkluzji i odmian bursztynu oraz dzieła bursztynników gdańskich.
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• Zabytki archeologiczne i eksponaty etnograficzne z badań na terenie Sudanu. 

Po południu wyruszyliśmy autokarem do Katedry Oliwskiej i Gdańskiego ZOO.

Katedra Oliwska

Kościół  pod wezwaniem Trójcy Świętej,  Najświętszej Marii  Panny i  św.  Bernarda został 

wzniesiony jako świątynia cysterska w XIII w. Po wielkim pożarze w 1350 r. odbudowano go 

w  formach  gotyckich  i  bez  większych  zmian  przetrwał  do  dziś.  Gotyckie  wyposażenie 

kościoła spłonęło w 1577 r. a to, które można podziwiać dziś, powstało w okresie baroku. 

Katedra  jest  trzynawową  sklepioną  bazyliką,  zbudowaną  na  rzucie  łacińskiego  krzyża. 

Katedra Oliwska mierzy 107 m. i jest najdłuższym kościołem w Polsce.

Wspaniałą ozdobę Katedry stanowi rokokowy prospekt organowy z lat 1763-1788. Organy 

wykonane zostały przez mistrza Jana Wulfa i Fryderyka Rudolfa Dalitza, które w chwili 

powstania  uchodziły  za  największe  w  Europie.  W  katedrze  wysłuchaliśmy  koncertu 

organowego, po czym udaliśmy się na krótki spacer po Parku Oliwskim.
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Park Oliwski 

Dzisiejszy Park Oliwski  powstał  w XVIII w.  na  terenie  dawnych ogrodów klasztornych.

Spotkać tu można okazy roślin sprowadzonych niemal z całego świata, podziwiać wspaniałe, 

założone w 1920 roku alpinarium,  oranżerię,  grotę i  kaskadę oraz posadzoną jeszcze w 

XVII w. aleję grabową. Park to odpowiednie miejsce na romantyczne spacery. W sezonie 

letnim na tarasie pobliskiego Pałacu Opatów oraz w altance parkowej odbywają się koncerty 

plenerowe.

Gdańskie ZOO

Jest  obecnie  największym  ogrodem  zoologicznym  w  Polsce.  To  jedno  z  najbardziej 

atrakcyjnych miejsc rekreacji i edukacji na Wybrzeżu, odwiedzane jest rokrocznie przez 

liczne rzesze turystów. Przeznaczono na teren ZOO powierzchnię ok. 136 ha. 

W ZOO zobaczyliśmy zwierzęta z różnych stron świata.  Najbardziej podobały nam się 

śmieszne pingwiny i ogromne afrykańskie słonie. Obecnie ZOO posiada ponad 180 gatunków 

zwierząt (ok. 1000 szt.).

DZIEŃ CZWARTY

Pierwszym punktem programu pobytu w 

Gdyni  było  zwiedzanie  dużego  portu 

handlowego. Gdańsk i jego port powstały 

przed  wojną,  kiedy  to  Polska  posiadała 

tylko  niewielki  skrawek  wybrzeża.  Na 

miejscu  maleńkiej  wioski  rybackiej 

zbudowano  nowoczesny  port  i  wielkie 

miasto.  Tutaj  znajduje  się  m.  in. 

przystań  wodolotów  i  statków 

wycieczkowych.  Często  cumuje  tu  „Dar 

Młodzieży”  –  żaglowiec  Wyższej  Szkoły  Morskiej,  który  jest  następcą  innego  znanego 

żaglowca – „Daru Pomorza” – niepływającego już obecnie obiektu muzealnego. Przy nabrzeżu 

zakotwiczył  też  sławny  niszczyciel  „Błyskawica”.  Brał  on  udział  w  walkach  przeciwko 

hitlerowskim Niemcom, a obecnie jest okrętem muzealnym. Mieliśmy okazję zwiedzić Dar 

Pomorza „od środka”, zapoznać się z jego historią, wyposażeniem itp. Gdynia jest także 
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ważnym portem rybackim. Stąd wypływają 

statki na łowiska bałtyckie i dalekomorskie. 

Gdynia,  choć  jest  nowoczesnym  portem, 

wciąż się rozwija i modernizuje. 

Wodny  świat  i  zamieszkujące  go 

stworzenia  oglądaliśmy  w  gdyńskim 

Oceanarium.   Kolorowe  rybki,  ogromne 

ukwiały i prawdziwe metrowe rekiny zrobiły 

na nas największe wrażenie. Po zwiedzeniu 

Oceanarium udaliśmy się na spacer wzdłuż 

Skweru Kościuszki  i  na  plaże,  gdzie  pierwsi  odważni  uczestnicy  wycieczki  zażyli  kąpieli 

morskiej.

Po powrocie do Gdańska mieliśmy okazje uczestniczyć w uroczystej paradzie otwierającej 

IX Festiwal Dobrego Humoru. Jest to ogólnopolski konkursowy przegląd polskich produkcji 

telewizyjnych  o  charakterze  komediowym.  Towarzysza  mu  liczne  spektakle,  pokazy, 

wernisaże  z  udziałem  teatrów  komedii,  kabaretów,  satyryków,  artystów  cyrkowych, 

twórców  sztuk  plastycznych,  karykatur,  rysunków  gazetowych,  plakatów,  reklamy 

zewnętrznej oraz widowiska uliczne, happeningi i festyny.

My mieliśmy okazje zobaczyć Alinę Janowską,  Jerzego Gruzę,  Kevina Aiston'a,  Michała 

Milowicza i inne znakomitości życia artystycznego w Polsce, obejrzeć występ kabaretowy 

Grupy Rafała Kmity. 

DZIEŃ PIĄTY

Kolejnym miastem był Sopot. Przejeżdżaliśmy obok najsłynniejszych w całej Polsce kortów 

tenisowych. Później zatrzymaliśmy się przy Grand Hotelu i stamtąd ruszyliśmy na molo. To 

najdłuższy, bo 500 m drewniany pomost w Europie.  Sopockie molo należy do ulubionych 

miejsc  spacerowych.  Jest  przedłużeniem  „monciaka”,  czyli  sopockiego  deptaku,  który 

również  odwiedziliśmy.  Molo  robi  na  wszystkich  duże  wrażenie,  nawet  na  tych,  którzy 

często tu przyjeżdżają. Plaża i woda to główne atrakcje Sopotu. Nie można tu przyjechać i 

nie zwiedzić molo.  Spacer po nim to niezapomniane przeżycie, już na początku spotykamy 

plac z fontanna, muszlą koncertową i oszkloną od strony morza galerią. Już po spacerze 

spożyliśmy przy szumie fal w restauracji „Kąpielisko Morskie Sopot”  obiad sporządzony z 
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owoców morza. Pożegnaliśmy się z wielką wodą i Trójmiastem wyruszając w drogę powrotną 

do domu.

Tak zakończyliśmy naszą wycieczkę. Do Rzekunia wróciliśmy w piątek wieczorem. Wszyscy 

byliśmy zmęczeni, ale zgodnie stwierdziliśmy, że wyjazd był bardzo udany i wszystkim nam 

się  podobał.  Cieszyliśmy  się,  że  pogoda  nam  dopisała,  dzięki  czemu  zwiedziliśmy  dużo 

wspaniałych miejsc.  Zapoznaliśmy się  z historią  Trójmiasta  i  okolic.   Wszystko to  było 

możliwe dzięki uczestnikom wycieczki oraz dzięki świetnemu kierowcy, który bezpiecznie 

woził nas po polskich drogach. W strugach deszczu dotarliśmy do własnych domów. 

Naszą eskapadę z pewnością można podsumować następująco: 
PODRÓŻE KSZTAŁCĄ. I BAWIĄ!

Termin realizacji zadania

23 27czerwca 2008 roku.

Liczba  osób ogółem uczestniczących  w wycieczce  w tym osób niepełnosprawnych  i  
opiekunów z terenu gminy.

W imprezie integracyjnej uczestniczyło ogółem 40 osób, w tym:

• 20 dzieci niepełnosprawnych

• 20 opiekunów dzieci niepełnosprawnych
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Łączna wartość każdego zadania

Całkowity koszt imprezy integracyjnej wyniósł 12.471,67 zł

Koszt poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

Rodzaj zadania Koszt zadania

1. Zakup artykułów spożywczych 598,67

2. Desery, Ryba 1.375,00

3. Leki i środki opatrunkowe 40,47

4. Noclegi 2.572,00

5. Posiłki 3.520,00

6. Bilety do muzeum, wejściówki, rejs statkiem, inne 1.520,00

7. Zakup pamiątek dla uczestników wycieczki 300,12

8. Wynajem autokaru 2.497,38

9. Ubezpieczenie uczestników 48,00

OGÓŁEM 12.471,67

Ocena efektów dofinansowania

Organizowanie  imprez  kulturalnych,  rekreacyjnych,  turystycznych  i 

sportowych  dla  osób  niepełnosprawnych   wpływa  korzystnie  na  ich  funkcjonowanie  i 

integracje ze środowiskiem. Zorganizowanie wycieczki pozwoliło dzieciom na miłe spędzenie 

czasu, poznanie nowych form kulturalnego życia, zawarcie nowych przyjaźni. 

Dzięki  organizowanym  wyjazdom  turystycznym  udaje  się  osiągnąć  szeroko  rozumianą 

integrację  oraz  wykreować  pozytywny  wizerunek  Osób  Niepełnosprawnych  wśród 

społeczności  lokalnej.  Godny  zauważenia  jest  także  pozytywny  oddźwięk,  jaki  wywołała 

wycieczka  w  społeczności  lokalnej  -  chodzi  tu  o  relacje  wyrażane  „na  gorąco”  przez 

uczestniczących w  wyjeździe.

Bazując  na  spostrzeżeniach  wyniesionych  z  samej  wycieczki,  oraz  głosach,  zarówno  ze 

środowiska osób sprawnych jak i niepełnosprawnych, można wnioskować, że istnieje bardzo 

duże zapotrzebowanie na tego typu turystykę, która pozwalałaby na łamanie stereotypów 

dotyczących  osób  „sprawnych  inaczej”  oraz  wyzwalała  spontaniczną  i  żywiołową zabawę 

integracyjną. 
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