WYJDŻ Z DOMU
I POZNAJ ŚWIAT
wycieczka turystyczno – rekreacyjna
dla osób niepełnosprawnych
Czas (harmonogram) projektu
czas trwania projektu
Lp.

działania

rok 2018 miesiące :
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Przygotowanie ostatecznej wersji programowej wraz z
opracowaniem zasad uczestnictwa i informacji o
przedmiotowej imprezie do środków masowego przekazu.
przygotowanie oferty imprezy wraz z zaproszeniem do
wzięcia w niej udziału, ogłoszenie naboru uczestników i
przygotowanie stosownych umów
wykonywane będą prace związane z realizacją zadania
poprzez zamawianie usług, podpisywanie stosownych
umów cywilnoprawnych, zamawianie materiałów
promocyjno-reklamowych, doknywanie niezbędnych
zakupów, zamknięcie budżetu, ustalenie ostatecznej ilości
uczestników
realizacja imprezy. Impreza czterodniowa. W pierwszy dzień
przyjazd wszystkich uczestników do ośrodka,
zakwaterowanie, koilacja i oficjalne rozpoczęcie imprezy.
Drugi dzień zwiedzanie całodniowe w terenie. Trzeci dzień
zwiedzanie całodniowe w terenie. Uroczysta kolacja,
podsumowanie imprezy, wieczorek taneczny. Czwarty dzień
po sniadaniu ostatnie spotkania integracyjne. Zakończenie
obiadem i wyjazd do domu.
koordynacja działań związanych z pracami
przygotowawczymi, przeprowadzeniem imprezy, rozliczenia
zadania pod względem merytorycznym i finansowym,
rozliczenie podpisanych umów dotacyjnych itp.
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Planowany program imprezy :
Trasa nr 1 – Lesko (synagoga, kirkut);Zagórz (ruiny klasztoru karmelitów bosych); Sanok (skansen);
Krasiczyn (zespół pałacowo-zamkowy); Przemyśl (rynek kazimierzowski, katedra, muzeum
narodowe, muzeum fajek i dzwonów); Solina
Trasa nr 2 - Solina - Myczkowice (park miniatur); Komancza (klasztor nazaretanek); Majdan (kolejka
wąskotorowa); Wołosate (stadnina koni huculskich); Muczne (zagroda żubrów, muzeum
plenerowe wypału węgla drzewnego); Lutowiska – Czarne- Ustrzyki Dolne-Solina.
Program zwiedzania jest poglądowy i orientacyjny i może ulec zmianie w zależności od możliwości
uczestników oraz warunków lokalowych i pogodowych.

Spotkania integracyjne :
 Wymiana doświadczeń i omówienie metod wsparcia dla osób niepełnosprawnych
 Omówienie możliwości pozyskania środków finansowych na działalność na rzecz osób
niepełnosprawnych
 Biesiada (wieczorek taneczny) dla wszystkich uczestników imprezy połączona z konkursem z
nagrodami dotyczącym zwiedzanych miejsc.
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