WYJDŻ Z DOMU
I POZNAJ ŚWIAT
wycieczka turystyczno – rekreacyjna
dla osób niepełnosprawnych
Głównym celem projektu jest uaktywnienie osób niepełnosprawnych poprzez tzw. wyciąganie z
czterech ścian domu, pobudzając ich do aktywnego spędzania wolnego czasu połączonego ze
zdobywaniem wiedzy o zwiedzanym regionie, historii i kulturze. Cel realizowany jest w trosce o
prawidłowy rozwój fizyczny, psychiczny, umysłowy i społeczny. Celem pośrednim jest integracja i
przełamanie stereotypów niepełnosprawności.
Beneficjentami imprezy są osoby niepełnosprawne (dzieci, młodzież, osoby dorosłe) o różnych
stopniach niepełnosprawności i różnym wieku zamieszkujące teren województwa śląskiego,
małopolskiego, wielkopolskiego, lubelskiego. Pochodzić one będą z WTZ, ZAZ, DPS, instytucji
edukacyjnych, spółdzielni socjalnych, organizacji pozarządowych, fundacji, organizacji kościelnych,
którzy sa ich podopiecznymi lub w nich działają. Dopuszcza się również udział osób niepełnosprawnych
nigdzie nie zrzeszonych a chętnych do uczestnictwa w tego typu imprezie .
Oddziaływanie projektu to m.in. :
 uprawianie turystyki jako zapobieganie zmianom, jakie mogą nastąpić w wyniku rozwoju choroby
 zmniejszenie biologiczne skutków starzenia się poprzez aktywizację intelektualną, zachęcająca
do wysiłku umysłowego
 uprawianie turystyki i krajoznawstwa jako sposób na hartowanie organizmu, zdobywania
odporności na trudy i niewygody oraz kontrolowanie sprawności fizycznej
 przejaw aktywności społecznej poprzez udział w turystyce, stanowiący zarazem więź integrującą
ze społeczeństwem
 wzmocnienie aktywności, poczucia wiary we własne siły, ujawnienie cech dotychczas ukrytych,
zmiana formy ruchu, rozwijanie osobowości
 popularyzacja czynnej rekreacji ruchowej na powietrzu
 krzewienie pozytywnych postaw związanych z uprawianiem turystyki
 turystyka i rekreacja jako sposób do lepszego poznania otaczającego Nas świata oraz
zdobywania nowej wiedzy i doświadczenia.
 Propagowanie turystyki i rekreacji jako alternatywnej formy spędzania wolnego czasu

Przedmiotowy projekt jest współfinansowany ze środków :
na podstawie zlecenia realizacji projektu dotyczącego kierunku pomocy 3: wzrost
aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia, obejmującego
następujące zadanie :Organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich
imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób
niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach: „WYJDŻ Z
DOMU I POZNAJ ŚWIAT- wycieczka turystyczno-rekreacyjna dla osób
niepełnosprawnych”- umowa nr ZZO/000137/12/D
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