SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WSON W 2005 ROKU

W 2005 roku WSON kontynuował w ramach swojej działalności statutowej następujące
Przedsięwzięcia:
1. prowadzenie Wrocławskiego Ośrodka Informacji Osób Niepełnosprawnych
2. prowadzenie Ośrodka Szkolenia Osób Niepełnosprawnych
3. współpraca z organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą – tworzenie
reprezentacji środowiska
4. współpraca z samorządami lokalnymi w zakresie rozwiązywania problemów osób
niepełnosprawnych

Wrocławski Ośrodek Informacji Osób Niepełnosprawnych
Program informacyjno – poradniczy WOION realizowany jest poprzez stałe dyżury
pracowników, którzy codziennie w godzinach od 8.00 do 18.00 są do dyspozycji wszystkich
zainteresowanych.
Porady specjalistyczne prowadzone są przez:
prawnika – 3 razy w tygodniu, psychologa – 2 razy w tygodniu, pedagoga – 3 razy w
tygodniu, zgodnie z ustalonym grafikiem godzinowym.
Codziennie z różnych form informacji i poradnictwa specjalistycznego korzysta około 30
osób.
Na bieżąco uzupełniana jest i aktualizowana baza danych WOION oraz internetowa stronę
http://free.ngo.pl/wson/ z podstawowymi wiadomościami o WSON i innych organizacji
działających w środowisku osób niepełnosprawnych.
W ramach projektu „Osoba niepełnosprawna pełnoprawnym członkiem społeczeństwa”
realizowanego w programie „Obywatel i prawo II”

Polsko - Amerykańskiej Fundacji

Wolności administrowanym przez Instytut Spraw Publicznych prowadzone jest oprócz
poradnictwa prawnego w formie osobistych spotkań z prawnikiem także poradnictwo on –
line; radcy prawni współpracujący z WSON prowadzą także spotkania informacyjno –
szkoleniowe adresowane do

niepełnosprawnej młodzieży szkół średnich i zawodowych,

słuchaczy szkół policealnych i wyższych uczelni, przygotowujących się do podjęcia pracy
zawodowej a także do pracowników samorządowych jednostek oświatowych i pomocy
społecznej; tematem szkoleń są obowiązujące prawa oraz wprowadzane do nich zmiany
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dotyczące osób niepełnosprawnych oraz informacja o rozwiązaniach prawnych dotyczących
osób niepełnosprawnych w zapisach prawa międzynarodowego.
Realizacja projektu pozwoliła na zakup profesjonalnego programu aktualizacji prawnych Lex
Omega.
Czas realizacji projektu: czerwiec 2005 – maj 2006.

Ośrodek Szkolenia Osób Niepełnosprawnych
Wszystkie programy Ośrodka Szkolenia WSON adresowane do indywidualnych osób
niepełnosprawnych skierowane są na ich aktywizację zawodową.
W ofercie Ośrodka posiadamy także pakiet szkoleniowy dla liderów organizacji pozarządowych,
opiekunów osób niepełnosprawnych i wolontariuszy.
W roku 2005 prowadziliśmy:
-

program szkoleń komputerowych dla indywidualnych osób niepełnosprawnych (kurs podstawowy
z możliwością przystąpienia do egzaminów ECDRL) – 65 –godzinny kurs ukończyło 107 osób

-

program w zakresie przygotowania do eksternistycznych egzaminów państwowych
w zakresie szkoły średniej – w 2005 roku w II edycji kursu uczestniczy 8 osób

- program szkolenia osób niepełnosprawnych na stanowiskach pracy czyli wspomagane zatrudnianie
osób niepełnosprawnych intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi na otwartym rynku pracy
(program TRENER). W 2005 roku trwale zatrudnionych było 18 osób, głównie w sieciowych
firmach: McDonald’s Polska, American Restaurants (Pizza Hut i KFC), Hotelu Holiday Inn a także
w Firmie HECTAS Usługi, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i 2 wrocławskich domach
pomocy społecznej.
W ramach przygotowania uczestników programu do zatrudnienia 25 osób uczestniczy w praktykach
zawodowych u pracodawców na otwartym runku – w Firmie Cateringowej NAJBOR, w Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej, w Domach Pomocy Społecznej, w restauracji Pub Salvador.
Finalizowane są porozumienia o współpracy w realizacji programu z kolejnymi pracodawcami.
W oparciu o doświadczenia programów amerykańskiego, niemieckiego i wrocławskiego
opracowany został autorski program szkolenia trenerów wspieranego zatrudniania.
Program realizuje 5 trenerów wspieranego zatrudniania zatrudnionych we WSON.
Wrocławski Program Wspomaganego Zatrudniania – TRENER został laureatem konkursu
„Dobre Praktyki” organizowanego przez PFRON. Został zaprezentowany na 11 specjalnych
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seminariach promujących „dobre praktyki” w największych miastach kraju (Warszawa,
Poznań, Kraków, Lublin, Olsztyn, Gdańsk, Wrocław, Toruń, Katowice, Łódź).

Zadanie realizowane w ramach Programu FIO:
„Profesjonalizm w działaniu podstawą efektywnej, partnerskiej współpracy

- cykl

szkoleń i warsztatów dla liderów organizacji osób niepełnosprawnych”
W ramach realizowanego w okresie od września do grudnia 2005 zadania przeprowadzono
cykl szkoleń dla przedstawicieli 30 organizacji pozarządowych, w tym głównie organizacji
osób niepełnosprawnych działających na terenie województwa dolnośląskiego, w zakresie
zarządzania organizacją, projektami, finansami i zespołami ludzkimi, regulacji prawnych
dla organizacji pożytku publicznego.
Uczestniczące w szkoleniach osoby podniosły także swoje umiejętności w zakresie
użycia komputera w swojej pracy biorąc udział w 20 – godzinnym szkoleniu
komputerowym (Word, Excel, Power Point, internet wraz z obsługą poczty
elektronicznej).
Tematyka szkoleń przeprowadzona została w 3 blokach tematycznych:
Blok I:
1. prawne podstawy działalności organizacji pozarządowej, organizacja pożytku
publicznego i związane z tym prawa i obowiązki
2. organizacja pozarządowa w roli pracodawcy
3. podstawy zarządzania organizacją, planowanie strategiczne
Blok II:
1. zarządzanie finansami w organizacji non – profit
2. pozyskiwanie funduszy
3. organizacja pozarządowa jako realizator zadań zlecanych przez samorząd terytorialny,
administrację rządową i inne podmioty
Blok III:
1. zarządzanie projektami
2. zarządzanie zespołem ludzkim
3. praca z wolontariatem
4. marketing w organizacji, współpraca z biznesem
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Uczestnicy szkoleń w ankietach ewaluacyjnych podkreślają potrzebę kontynuacji szkoleń
oraz postulują potrzebę zorganizowania we WSON poradnictwa dla organizacji w zakresie
zarządzania organizacją ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania finansami.

Program „Wrocław bez barier”
Program jest programem trzyletnim. Realizację przewidziano na lata 2007 – 2007.
W roku 2005 zrealizowano:
- wykonano projekt promujący program oklejono dwa zestawy tramwajowe. Zestawy te będą
jeździły do października bieżącego roku. Wykonano plakaty promujące program. Plakaty te są
umieszczane w specjalnych gablotkach wewnątrz wozów tramwajowych uczestniczących w
kampanii.
- wykonano badania społeczne na temat „ Aktualna sytuacja i potrzeby osób niepełnosprawnych
we Wrocławiu”
- w ramach promocji dobrych praktyk ogłoszono plebiscyt na najlepszą inicjatywę skierowaną
do środowiska osób niepełnosprawnych
- zorganizowano w dniu 3 grudnia uroczystą Galę na której wręczono nagrody i wyróżnienia.
Uroczystość poprzedziła msza św. w Katedrze Wrocławskiej odprawiona przez ks. Infułata
Adama Drwięgę w intencji osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.
Ponad to zorganizowano w siedzibie CKIRON piknik samochodowy zorganizowany wspólnie z
niemiecką firmą przystosowującą samochody dla niepełnosprawnych.
Zorganizowaliśmy w siedzibie Firmy Reha Pol A w Trzebnicy seminarium zasad zaopatrzenia
osób niepełnosprawnych w sprzęt i środki osobiste.
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