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Stowarzyszenie „OSTOJA”  

na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami  

 

Nasze Stowarzyszenie założyli rodzice 

osób z niepełnosprawnościami. 

Stowarzyszenie OSTOJA pomaga 

osobom z niepełnosprawnościami. 

Stowarzyszenie działa już wiele lat.   

CO ROBIMY? 

 

Pomagamy osobom  

z niepełnosprawnościami i ich rodzinom  

z całego Dolnego Śląska.   

Chcemy żeby wszyscy mogli być  

aktywni i samodzielni. 

Dlatego prowadzimy różne  

terapie i rehabilitacje. 

 

 

 

Możesz do nas przyjść jeśli: 

 Chcesz wziąć udział  

w ciekawych zajęciach.  

Na przykład w zajęciach sportowych. 

Albo w zajęciach artystycznych.  

Na przykład teatralnych albo 

plastycznych. 
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 Chcesz pojechać na wycieczkę  

 Chcesz się nauczyć  

jak być samodzielnym   

 Chcesz się nauczyć pracować 

 Chcesz wiedzieć  

jak załatwić różne rzeczy 

 Chcesz wziąć udział  

w zajęciach terapeutycznych  

albo rehabilitacji 

 Potrzebujesz asystenta 

 

GDZIE NAS ZNALEŹĆ? 

 

Nasze stowarzyszenie jest  

bardzo aktywne. 

To znaczy że robimy bardzo dużo rzeczy. 

Prowadzimy dużo różnych placówek. 

W placówkach prowadzimy różne  

zajęcia i terapie. 

Nasze placówki są  

we Wrocławiu i w Środzie Śląskiej. 

Mogą do nas przyjść dorośli i dzieci. 
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JAKIE PLACÓWKI PROWADZIMY? 

 

 

 

Prowadzimy:  

 Ośrodek Rehabilitacyjno-

Edukacyjny  

we Wrocławiu i w Środzie Śląskiej. 

Do tych ośrodków przychodzą  

dzieci z głęboką  

niepełnosprawnością intelektualną.  

Mają zajęcia z pedagogiem, psychologiem 

i logopedą.  

 

Do tego ośrodka przychodzą też małe 

dzieci i ich rodzice. 

Biorą udział w zajęciach w programie 

Wczesnego Wspomagania Rozwoju. 

 

 

 

 Ośrodek Rewalidacyjno - 

Wychowawczy  w Środzie Śląskiej. 

Tu na zajęcia przychodzą  

dzieci i młodzież z głęboką 

niepełnosprawnością intelektualną. 

Na zajęciach uczą się  

najważniejszych rzeczy. 
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Na przykład nawiązywania kontaktów  

z innymi ludźmi. 

 

 Przedszkole we Wrocławiu i w 

Środzie Śląskiej  

Do naszych przedszkoli chodzą dzieci z 

niepełnosprawnościami.  

Mogą się tu bawić i uczyć. 

 

 Środowiskowy Dom Samopomocy 

we Wrocławiu 

W tym Domu prowadzimy zajęcia dla 

dorosłych osób z niepełnosprawnościami. 

Na tych zajęciach uczą się ważnych 

rzeczy. 

Na przykład jak być samodzielnym. 

Albo jak spędzać wolny czas. 
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 Centrum Terapeutyczno – 

Rehabilitacyjne we Wrocławiu i w 

Środzie Śląskiej.  

Na zajęcia do Centrum przychodzą  

dorośli i młodzież  

z niepełnosprawnościami.  

Prowadzimy dla nich różne  

terapie i zajęcia rehabilitacyjne.  

 

 Warsztaty Terapii Zajęciowej we 

Wrocławiu i w Środzie Śląskiej. 

Na warsztaty przychodzą dorośli  

z różnymi niepełnosprawnościami. 

Uczą się samodzielności.  

Uczą się dbać o siebie. 

Uczą się też jak pracować. 

Dzięki warsztatom będą mogli znaleźć 

pracę. 

Będą umieli być samodzielni. 
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Logotyp Stowarzyszenia OSTOJA: http://www.ostoja.org.pl/ 

Symbole: http://www.arasaac.org/ udostępnione na licencji CC (BY-NC-

SA) 

http://www.ostoja.org.pl/

