


  Czym jest Akcja Specjalna? 

Akcja Specjalna to najważniejszy projekt Stowarzyszenie Instytut Działań 

Społecznych. 

 

  

Jesteśmy grupą osób, które od kilkunastu lat działają jako wolontariusze, pracujący 

głównie na rzecz osób niepełnosprawnych.  

 

Stowarzyszenie Instytut Działań Społecznych działa od  stycznia 2011 – budujemy je 

bazując na doświadczeniach  pozyskanych w ciągu kilkunastu lat działalności w 

innych  organizacjach.  

 

W skład stowarzyszenia wchodzą osoby pełno, i niepełnosprawne. 

 

 

 

 

 

Pierwsza edycja Akcji Specjalnej wystartowała w 2010 roku  

 



Akcja Specjalna 2010 

W przeciągu 2 miesięcy udało nam się zebrać wystarczające 

fundusze na wyjazd dla grupy 50 osób.  

 

Działaliśmy interaktywnie: 

 

•Powstała strona na Facebooku: 

(http://www.facebook.com/pages/Akcja-

Specjalna/116917475011453) 

 

• Strona WWW (http://akcjaspecjalna.info) 

 

Oraz za pośrednictwem wolontariuszy, którzy zabiegali o: 

 

• Wsparcie lokalnego biznesu 

• Wsparcie instytucji publicznych 

• Prywatne darowizny 

http://www.facebook.com/pages/Akcja-Specjalna/116917475011453
http://www.facebook.com/pages/Akcja-Specjalna/116917475011453
http://www.facebook.com/pages/Akcja-Specjalna/116917475011453
http://akcjaspecjalna.info/


  Akcja Specjalna 2010 

Pomogli nam:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REZULTAT:  

 

Udało się! Zebraliśmy 24 000 zł, dodaliśmy do tego dodaliśmy prywatne pieniądze. 

Nasza praca była oczywiście nieodpłatnym wolontariatem.  



  Co dalej? 

 

 

Akcja Specjalna 2011 

 



2011 

Przygotowując się do Akcji 2011 wykonaliśmy cały szereg działań foundraisingowych.  

 

Źródła finansowania pozyskaliśmy między innymi dzięki akcjom naszych wolontariuszy, którzy 

zrealizowali zbiórki w Łasku, Piotrkowie i Zgierzu.  

 

Zaangażowaliśmy również kilka dużych instytucji, które hojnie wsparły naszą działalność.  



2011 

Największym wyzwaniem organizacyjnym był Festyn Charytatywny w Wieliczce 

organizowany dzięki zaangażowaniu lokalnej Szkoły Językowej Kontekst.  

 

Lista sponsorów obejmowała kilkadziesiąt instytucji oraz osób prywatnych. Licznie i aktywnie 

wspomagali nas lokalni wolontariusze.  



2011 

Festyn trwał cały dzień – były koncerty, konkursy, oraz inne atrakcje.  



2011 - wyjazd 

 

 

 

Dzięki tym 

akcjom 

mogliśmy 

zrealizować 

wyjazd dla grupy 

 

 54 osób  

 

Niepełno- 

sprawnych, 

uczestników i 

asystentów, w 

miejscowości 

Sulejów. 

 

 



  

Budżet projektu wyniósł ponad 30 000 zł 

 
Suma ta została wydana głównie na zakup  

 

•pobytu  

•i wyżywienia  

 

dla grupy ponad 54 osób w ośrodku Dresso w Sulejowie, oraz dodatkowe koszty 

związane z wyjazdem –  

 

•koszt transportu  

•bieżących wydatków jak leki  

•materiałów pomocniczych  

•i dydaktycznych  

•ubezpieczenia NNW 

 

Praca organizatorów i opiekunów była nieodpłatnym wolontariatem.   

2011 - budżet 



  

 

 

Akcja Specjalna 2011 – co się działo ….  

 

2011 - wyjazd 



2011 - wyjazd 

 

 

 

Akcja Specjalna 

to głównie 

wyjazd 

integracyjny.  

 

Organizujemy 

gry i zabawy 

sprzyjające 

poznaniu się, 

wyrobieniu 

umiejętności 

społecznych i … 

dobrej zabawie.  

 

 



2011 - wyjazd 

 

 

 

 

 

Zawody 

sportowe aby 

rozwijać 

aktywność i 

umiejętności 

współpracy w 

grupie.  

 

 

 

 

 

 



2011 - wyjazd 

 

 

 

 

 

Warsztaty 

plastyczne 

służą rozwijaniu 

talentów 

artystycznych  

naszych 

uczestników.  

 

 

 

 

 

 



2011 - wyjazd 

 

Wspólne 

występy 

muzyczne 

to kolejne 

działanie 

skierowane 

zarówno na 

integrację jak i 

rozwój 

artystyczny.  

 

(tak przydatne 

uczestnikom 

pełno i niepełno- 

sprawnym) 

 

 



2011 - wyjazd 

 

 

 

Wieczory 

spędzaliśmy w 

podgrupach, ale 

również 

organizowaliśmy 

aktywności 

zbiorowe, w tym 

najbardziej 

lubiane  

 

dyskoteki … 

 

 

 

 



2011 - wyjazd 

 

 

 

 

 

dyskoteki … 

 

które okazały się 

idealną 

rozrywką dla 

wszystkich 

niezależnie od 

wieku i poziomu 

niepełno- 

sprawności. 

  

 

 



2011 - wyjazd Odbyły się 

również  

 

warsztaty 

dotyczące 

konstytu-

cyjnych praw 

osób niepełno- 

sprawnych. 

 

Szkolenie 

przeprowadził 

Krzysztof 

Kurowski – 

prawnik, 

specjalista 

prawa osób 

niepełno- 

sprawnych. 

Każdy uczestnik 

otrzymał 

pamiątkową 

kopię konstytucji 

RP. 



  

Jak będzie wyglądała Akcja Specjalna w 2012?  

 

 

 

chcemy się rozwijać 

szukać nowych form aktywności 

działać na rzecz większej ilości osób 

promować aktywną postawę osób społecznie wykluczonych 

 

 

Powodzenie Akcji zależy również od Ciebie 

 

Ty również możesz zostać naszym wolontariuszem, bądź wspomóc naszą 

organizację finansowo.  

2012  



Dziękujemy 

 Dziękujemy za uwagę 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie Instytut Działań Społecznych  

kontakt@ids.info.pl 

Tel. 508 49 11 66 

mailto:Andrzej.dzirba@ids.info.pl

