OPIS DOBREJ PRAKTYKI

1. Dane dotyczące podmiotu ubiegającego się o wpis
nazwa inicjatywy

OBYWATELSKA INICJATYWA LOKALNA

nazwa podmiotu

Stowarzyszenie św. Celestyna

dokładny adres

Mikoszów 27

gmina

STRZELIN

powiat

STRZELIŃSKI

województwo

DOLNOŚLĄSKIE

telefon

71- 39 58 101

adres strony internetowej

www.celestyn.pl

faks

71- 39 58 102

adres e-mail

sekretariat@celestyn.pl

2. Charakter podmiotu
Obywatele zorganizowani (zaznacz):
 w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne
 w radach i komitetach zorganizowanych z inicjatywy mieszkańców
 zebraniach wiejskich i sołectwach
 w organizacjach pozarządowych
 nieformalnych grupach obywatelskich
 indywidualne osoby

3. Rodzaj(e) podjętych działań na rzecz realizacji potrzeb społeczności lokalnej (zaznacz):


realizacja zadań publicznych na zlecenie władz lokalnych

 działalność charytatywna i opiekuńcza
 działalność edukacyjna i wychowawcza
 działalność wspierająca rozwój społeczności lokalnej
 działalność na rzecz podniesienia warunków życia


działalność na rzecz zachowania i rozwoju lokalnych wartości kultury i tradycji
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4. Przedmiot działalności
Przedmiot działalności statutowej Stowarzyszenia Św. Celestyna stanowi wysoko
wyspecjalizowana działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Działania te obejmują
medycynę, rehabilitację, edukację i pracę dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych
dotkniętych niepełnosprawnością.
Stowarzyszenie poprzez charakter prowadzonych działań stara się zbudować osobom
niepełnosprawnym codzienną egzystencję tak, aby nie różniła się w znaczący sposób od życia
ludzi pełnosprawnych. Dlatego Stowarzyszenie św. Celestyna i podległe mu jednostki stały
się centrum ich życia. Nasi podopieczni codziennie biorą udział w rehabilitacji, uczą się,
pracują, odpoczywają i bawią się. To miejsce po części stało się ich domem.

5. Opis działań
Celem Stowarzyszenia jest zapewnienie wszechstronnej i kompleksowej pomocy osobom
chorym i niepełnosprawnym poprzez tworzenie rozwiązań systemowych, które wspierają
proces leczenia i rozwój osób niepełnosprawnych od urodzenia do późnej starości.
Działalność Stowarzyszenia prowadzona jest na kilku płaszczyznach: medycyna,
rehabilitacja, edukacja oraz praca.
Stowarzyszenie obejmuje pomocą dzieci w każdym wieku poczynając od wczesnego
wspomagania rozwoju dla dzieci, które nie rozpoczęły jeszcze nauki w szkole, integracyjnego
przedszkola, specjalnych szkół podstawowej i gimnazjum, szkoły Przysposabiającej do Pracy
po Warsztat Terapii Zajęciowej oraz Zakład Aktywności Zawodowej, w którym
niepełnosprawne osoby znajdują zatrudnienie. Dzieci i młodzież przebywająca na co dzień w
naszym Ośrodku korzysta z rehabilitacji, edukacji, specjalistycznej pomocy medycznej,
psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, hipoterapii, dogoterapii, muzykoterapii oraz
wielu innych form wsparcia, które zapewniamy Podopiecznym.
Inspiracją i motorem do działania na rzecz niesienia pomocy chorym i niepełnosprawnym
dzieciom stało się osobiste doświadczenie, jakim było ciężkie czterokończynowe porażenie
mózgowe, które dotknęło Krzysztofa Tuszyńskiego, syna Małgorzaty de Haan – jednej
z założycielek, obok Anny Kobel i Krystyny Kobel-Buys, Stowarzyszenia św. Celestyna.
Dzięki ogromnemu zaangażowaniu, ciężkiej pracy oraz wsparciu wielu życzliwych osób,
firm i instytucji powstał specjalistyczny ośrodek świadczący wszechstronną i kompleksową
pomoc osobom chorym i niepełnosprawnym.
Jednym z kluczowych aspektów funkcjonowania Stowarzyszenia św. Celestyna jest wysoce
specjalistyczna opieka medyczna, rehabilitacyjna, edukacyjna oraz szeroko zakrojona
działalność naukowo-badawcza, której celem jest tworzenie systemowych rozwiązań, takich
jak: model celestynowski.
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6. Ocena efektów wdrożenia projektu dla zaangażowania mieszkańców w realizację zadań
publicznych
Stowarzyszenie św. Celestyna jest ośrodkiem działającym na terenie gminy Strzelin od ponad
22 lat. Początkowo Stowarzyszenie mieściło się w jednym odrestaurowanym za własne
środki budynku i ograniczało swoje funkcjonowanie do pomocy chorym dzieciom, obecnie
jest to duży i nowoczesny Ośrodek składający się z kompleksu kilku budynków oferujący
kompleksowe usługi medyczne i rehabilitacyjne nie tylko dla osób niepełnosprawnych Podopiecznych Stowarzyszenia, ale również dla ludności lokalnej. Stowarzyszenie św.
Celestyna jest również jednym z największych pracodawców w naszym regionie, co
w znaczący sposób przyczynia się do obniżenia bezrobocia w Strzelinie, Mikoszowie
i okolicach. Poza działalnością na rzecz rozwoju placówki w Mikoszowie Stowarzyszenie
realizuje szereg projektów i zadań publicznych, zarówno dla osób niepełnosprawnych, jak
i pełnosprawnych, które przyczyniają się do uzyskania szeroko rozumianej integracji
społecznej pomiędzy różnymi środowiskami.
Jednym z takich projektów realizowanych przez Stowarzyszenie jest organizowany
cyklicznie Dzień Sportu – który zapewnia dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej kontakt
z światem sportu i zdrową rywalizacją. Stowarzyszenie dba w ten sposób o wyrobienie
w dzieciach niepełnosprawnych aktywnej postawy do uprawiania sportu. Dzięki sportowej
rywalizacji możliwa jest sprawna i skuteczna integracja osób upośledzonych umysłowo lub
fizycznie z osobami zdrowymi. Rywalizacja sportowa pozwala na otwarcie się na środowisko
– pomaga pokonać bariery i kompleksy związane z byciem człowiekiem niepełnosprawnym,
promuje nowoczesny styl życia, a dla lokalnej społeczności jest to okazja do lepszego
poznania Podopiecznych Stowarzyszenia, ich możliwości oraz do wspólnej zabawy na
świeżym powietrzu. Adresatami tego zadania publicznego są – osoby niepełnosprawne
podopieczni Ośrodka i ich rodzice/opiekunowie, wolontariusze, uczniowie z lokalnych szkół
masowych. (około 200 osób)
Kolejnym projektem realizowanym na rzecz integracji Stowarzyszenia z lokalną
społecznością jest również organizowany cyklicznie Dzień Otwarty placówki z Mikoszowa,
gdzie mieszkańcy okolicznych miejscowości mogą poznać się z Podopiecznymi naszego
ośrodka oraz z jego wszechstronną działalnością. Dla wielu osób, które odwiedziły naszą
placówkę w ostatnim czasie największym zaskoczeniem było to jak bardzo ośrodek się
rozrósł i rozwinął. Cenioną kwestią przez odwiedzających nasz ośrodek gości w tym dniu jest
również możliwość skorzystania z bezpłatnych porad lekarzy specjalistów, przyjmujących
pacjentów w pawilonie medycznym mieszczącym nowoczesne Centrum Rehabilitacji
i Neuropsychiatrii „Celestyn”, w tym: neurologa, kardiolog, rehabilitacji medycznej,
psychiatrii, stomatologa, psychologa, logopedy i innych. Na Dzień Otwarty
przygotowywanych jest również wiele atrakcji dla dzieci taki jak: malowanie twarzy, zawody
sportowe, w których brali udział pełno i niepełnosprawne dzieci, wioska indiańska, zajęcia z
Hipoterapii. Dużym zainteresowaniem cieszy się także stanowisko Szkoły Przysposabiającej
do Pracy, gdzie można własnoręcznie wykonać biżuterię z ceramicznych korali. Za każdym
razem spora część naszych gości spędza wiele godzin w przepięknie odrestaurowanym
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i dostosowanym na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej obiekcie, gdzie można
obcować z niezwykłym materiałem o właściwościach również terapeutycznych, jakim jest
glina, z której odwiedzający lepili dowolne przedmioty i wypalali je w specjalnych piecach.
(Liczba osób – uczestnicząca w zadaniu około 400 osób).
W ciągu 23 lat swojego istnienia Stowarzyszenie pomagało setkom chorym
i niepełnosprawnym, jednak każdego roku zgłasza się do nas coraz więcej osób
zainteresowanych wszechstronną i kompleksową formą pomocy. Pod stałą opieką naszej
placówki przebywa ponad 185 dzieci, które codziennie są przywożone i odwożone do
naszego ośrodka, aby korzystać ze stałej rehabilitacji i edukacji. Z pomocy naszego ośrodka
korzystają dzieci w każdym wieku poczynając od wczesnego wspomagania rozwoju,
integracyjnego przedszkola, specjalnych szkół podstawowej i gimnazjum, po Szkołę
Przysposabiającą do Pracy, Warsztat Terapii Zajęciowej oraz Zakład Aktywności Zawodowej
działający na terenie Stowarzyszenia, w którym niepełnosprawne osoby znajdują
zatrudnienie. Dzieci i młodzież przebywająca na co dzień w naszym Ośrodku korzysta
z rehabilitacji, edukacji, specjalistycznej pomocy medycznej, psychologicznej, pedagogicznej,
logopedycznej, hipoterapii, dogoterapii, muzykoterapii oraz wielu innych form wsparcia,
które zapewniamy Podopiecznym. Dlatego też została podjęta i zrealizowana kolejna
inicjatywa jaką była budowa pawilonu edukacyjno – terapeutycznego, który pozwolił na
stworzenie niepełnosprawnym dzieciom godnych do nauki warunków lokalowych w pełni
przystosowanych również do potrzeb dzieci poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Kolejną ważną inicjatywą była budowa profesjonalnego placu zabaw dostosowanego do
potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Z placu korzystają zarówno podopieczni Ośrodka jaki
i osoby przyjeżdżające do nas po poradę specjalistyczną. W chwilach, kiedy oczekują na
wizytę lekarską, terapię bądź inną formę specjalistycznej pomocy, mogą teraz poświęcić ten
czas na aktywną formę odpoczynku. Dlatego też została podjęta decyzja o stworzeniu
integracyjnego placu zabaw ogólnodostępnego dla lokalnej ludności z całej gminy jak i osób
odwiedzający ośrodek.
Stowarzyszenie kładzie również duży nacisk na aktywizację społeczną i zawodową
niepełnosprawnych mieszkańców gminy Strzelin. W ośrodku znajduje się Szkoła
Przysposabiająca do Pracy, która przygotowuje osoby niepełnosprawne do pracy. Dobrym
przykładem może być tutaj autorski projekt modernizacji pracowni gastronomicznej –
kuchni – która była niezbędna do realizacji programu z dziedziny pracy –„Sporządzanie
i wydawania posiłków”. Celem tego zadania jest wykształcenie w uczniach naszej Szkoły
praktycznego podejścia do pracy i ułatwienie kształtowania w nich właściwej postawy
wobec pracy. Praktyczna realizacja tego zadania umożliwia przyswajanie wiedzy i poznanie
typowych sytuacji związanych z pracą w gastronomii, uczy wykonywania różnych prac,
w tym porządkowych i pomocniczych oraz opanowania podstawowych umiejętności
i czynności, a także przygotowuje do podjęcia samodzielnej pracy na określonym stanowisku
na wolnym lub chronionym rynku pracy.
Adresaci tego projektu to uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Mikoszowie
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w wieku od 17- do 24 lat z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub
znacznym oraz dla uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
Projekt „ Wsparcie osób z Autyzmem II ”.
Stowarzyszenie realizowało również współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
projekt „Wsparcie osób z Autyzmem II ”, który prowadzony był z 7 organizacjami
pozarządowymi z terenu całego kraju oaz PFRON. W projekcie uczestniczyły 34 osoby z
autyzmem, dla których były prowadzone w Stowarzyszeniu specjalne warsztaty z treningu
kompetencji zawodowych oraz z aktywnego poruszanie się po rynku pracy. Uczestnicy
projektu mieli zagwarantowane wsparcie psychologiczne, kursy zawodowe, szkolenia oraz
staże zawodowe. W projekcie tym również rodzice /opiekunowie prawni tych osób
otrzymali wsparcie psychologicznie i prawne. Po skończonym projekcie trzy osoby
kontynuują swój rozwój w Warsztacie Terapii Zajęciowej, a jedna osoba została zatrudniona
w Zakładzie Aktywności Zawodowej.
Od kilku lat w Stowarzyszeniu funkcjonuje profesjonalny Ośrodek Hipoterapii, gdzie
realizowane są programy dotyczące rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
którego integralną część procesu terapeutycznego stanowią terapeuci, instruktorzy jazdy
oraz specjalistyczne przygotowanie koni. Ta forma terapii ma na celu przywracanie zdrowia
usprawnianie przy pomocy „czworonożnych terapeutów” i ich zajęć – jazdy konnej.
Uniwersalność hipoterapii polega na jednoczesnym oddziaływaniu ruchowym,
sensorycznym, psychicznym i społecznym, psychicznym i społecznym. Ośrodek posiada
wyszkolone konie oraz odpowiednie zaplecze techniczne do prowadzenia tych zajęć. W
ofercie tego działu znajduje się również program nauki rekreacyjnej jazdy konnej, który
zapewnia wspaniałą formę spędzania wolnego czasu dla lokalnej społeczności.
Między narodowy Ośrodek Wolontariatu IBO
Każdego roku w miesiącach letnich przyjeżdżają do Stowarzyszenia grupy młodzieży z
różnych krajów; Holandii, Niemiec, Belgii. (Rocznie około 200 osób). Uczestnicy wolontariatu
wykonują w tym czasie różne prace remontowo – budowlane, ogrodnicze oraz pomagają na
grupach terapeutycznych. Ponadto Ośrodek przyjmuje studentów z zaprzyjaźnionych
uczelni do odbycia staży, praktyk.
Nieocenionym wkładem działającego wolontariatu są również różnego rodzaju akcje
prowadzone przez uczniów lokalnych szkół masowych z gminy i powiatu Strzelin.
Zaangażowana młodzież zawsze otrzymuje podziękowania będące wyrazem uznania dla tak
szlachetnej inicjatywy, a w którą zaangażowali się Wszyscy, którym nie jest obojętny los osób
niepełnosprawnych.
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7. Oszacowanie nakładów poniesionych na organizację i realizację projektu
Roczne nakłady finansowe na działalność Stowarzyszenia św. Celestyna:
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Rodzaj przychodu
Kwota
Dotacje podmiotowe - Oświata
3 018 885,00 zł
Przychody z działalności leczniczej
2 977 091,40 zł
Dotacja do Zakładu Aktywności Zawodowej
965 843,96 zł
Dotacja do Warsztatu Terapii Zajęciowej
493 200,00 zł
Dotacje podmiotowe - Przedszkole
418 416,18 zł
Dofinansowanie do wynagrodzeń os. niepełnospr. - SOD
272 055,96 zł
Przychody ze sprzedaży produktów ZAZ
252 969,45 zł
Dotacje podmiotowe - Wczesne wspomaganie rozwoju
211 733,64 zł
Dotacja PFRON - Hipoterapia osób niepełnosprawnych
195 857,70 zł
Dofinansowanie i przychody projektu - Wsparcie osób z autyzmem
10
II
190 000,00 zł
Rozlicz. międzyokresowe. przych. z tyt. dotacji do środków
11
trwałych
159 069,98 zł
12
Darowizny
120 702,25 zł
13
Pozostałe przychody operacyjne
95 161,30 zł
14
Dofinansowanie kosztów - program Praktyka czyni mistrza
84 464,25 zł
15
Sprzedaż obiadów
73 457,50 zł
16
Darowizny - 1 %podatku os. fizycznych
51 883,14 zł
17
Sprzedaż usług
45 253,00 zł
18
Dofinansowanie wolontariatu
16 000,00 zł
19
Dotacja - Gmina Ciepłowody - Dowóz dzieci
10 000,00 zł
20
Dotacja - Gmina Borów - Dowóz dzieci
9 706,20 zł
21
Przychody z nawiązek sądowych
5 450,00 zł
22
Sprzedaż produktów - WTZ
4 142,00 zł
SUMA
9 671 342,91 zł

%
31,21%
30,78%
9,99%
5,10%
4,33%
2,81%
2,62%
2,19%
2,03%
1,96%
1,64%
1,25%
0,98%
0,87%
0,76%
0,54%
0,47%
0,17%
0,10%
0,10%
0,06%
0,04%
100,00%

8. Czy napotkali Państwo trudności, z którymi należało się zmierzyć, aby zrealizować
projekt?
Nie napotkaliśmy trudności w trakcie realizacji projektu.

9. Zalecenia dla innych podmiotów zainteresowanych wdrożeniem projektu
Brak
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