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  Czym jest Akcja Specjalna? 
 
 

 

Akcja Specjalna to wakacyjne dwutygodniowe warsztaty 

integracyjne dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności - 

głównie poruszających się na wózkach inwalidzkich.  

 

Jest to projekt cykliczny, organizowany przez stowarzyszenie IDS, 

którego pierwsza edycja odbyła się w 2010 r.  

 

Kolejna – w 2014 piąta - Akcja Specjalna nastawiona była na 

kształtowanie samodzielności naszych beneficjentów, zachęcanie 

ich do podejmowania samodzielnych działań - zarówno w zakresie 

czynności życia codziennego jak i w szerszym aspekcie społecznym 

i obywatelskim.  
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2010 2011 

2012 2013 

Zaczęliśmy od małego wyjazdu dla 38 osób, lecz 

każdego roku przybywa nam uczestników i 

wolontariuszy … 



 

… w 2014 roku Akcja Specjalna odbyła się po raz 

piąty. Razem ze Stowarzyszeniem Kolomotywa 

stanowiliśmy sporą grupę ….  



  Akcja Specjalna 2014 w liczbach 
 

 

 
 

 

• 60 osób – łącznie wolontariuszy i uczestników 

 

•12-to dniowy wyjazd do miejscowości Sulejów  

 

•Cykle warsztatów – przynajmniej 1 dziennie   

 

•imprezy towarzyszące - koncerty, zajęcia sportowe, 

wycieczki 

 

•Budżet wysokości około 35 tyś zł  
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  Aby Akcja Specjalna mogła się odbyć, przez cały 

rok zbieramy środki i rekrutujemy wolontariuszy.  
 

 

Nasze źródła finansowania to:  

 

•Darowizny osób prywatnych  

•Wpłaty pochodzące od firm  

•Wpłaty pochodzące od współpracujących z nami instytucji  
 

Sponsorzy z lat 2010-2014: 
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Podejmowane działania  

fundraisingowe 2010-2014: 

 

 

•Prowadzenie profilu na Facebooku:  

(http://www.facebook.com/Akcja-Specjalna3) 

 

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

 

•Bezpośrednie działania fundraisingowe 

 

•Festyn Charytatywny  

Wieliczka 2011 i Wieliczka 2012 – ponad 1000 osób!  

 

•4 Koncerty muzyczne w Legnicy i Bełchatowie  
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  W 2014 roku znakomitym sposobem współ-

finansowania Akcji okazała się przeprowadzona na 

portalu PolakPotrafi.pl akcja crowdfundingowa.  

 

W ciągu krótkiego czasu zachęciliśmy 158 osób do 

wsparcia naszego projektu – Myśl inaczej – Sulejów 

2014. Uzyskaliśmy 28 tyś złotych wsparcia.  
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Efektem tych działań  

był wyjazd do miejscowości Sulejów  

Co się działo w trakcie wyjazdu?  

Zobacz na następnych slajdach! 
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Muzyczne 

Przygotowaliśmy warsztaty artystyczne  
 

 
 

Aktorskie 

Taneczne 

Graficzne 
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Odbyły się warsztaty usamodzielniające 
 

 
 

Warsztaty z pierwszej pomocy medycznej  

Warsztaty pisania ustami  

Nauka gotowania 



  
Nie zapomnieliśmy też o zwykłej rozrywce. Dla naszych 

uczestników przygotowaliśmy, między inymi:   

Pokaz tańca z ogniem 

Wycieczkę 
Spływ kajakowy 

Koncerty 
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Jak będzie wyglądała  

 

Akcja Specjalna w 2015?  
 
 

 

 

Powodzenie Akcji zależy również od Ciebie! 
 

 

 

 

 

Dziękujemy za uwagę 

Stowarzyszenie Instytut Działań Społecznych  

Zbigniew.Glab@ids.info.pl 

Tel. 697 13 70 36 

  

Andrzej.Dzirba@ids.info.pl 

Tel. 508 49 11 66 

mailto:zbigniew.Glab@ids.info.pl
mailto:zbigniew.Glab@ids.info.pl


Akcja Specjalna 2014 


