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Informacje o projekcie
Projekt „Wędrówki w czasie” to wspólne działania zrealizowane przez młodzież ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi. Podczas 5 dni wspólnego realizujemy program spotkań, 
warsztatów, przedstawienie teatralne i aktywności sportowe przygotowane wspólnie przez 
grupy z Ukrainy i Polski. Celem projektu był wzrost umiejętności edukacyjnych i życiowych 
poprzez umożliwienie młodzieży o mniejszych szansach poznania tradycji, kultury i historii obu 
krajów. Opiekunowie młodzieży wymienili swoje doświadczenia  i dobre praktyki stosowane w 
działaniach.
Wnioskodawca: Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z 
Autyzmem w Malborku.
Partnerem po stronie ukraińskiej była młodzież ze specjalnymi potrzebami zrzeszona w 
specjalnym stowarzyszeniu w Czerwonogradzie.

Projekt był finansowany przez Polsko-Ukraińską Radę Wymiany Młodzieży ze środków 
Ministerstwa Edukacji i Nauki



Ramowy program aktywności projektowych
Dzień I: poniedziałek 26 września - zapoznanie się grupy, integracja, poznanie najbliższej 
okolicy
Dzień II: wtorek 27 września  działania projektowe w Gdańsku i Sopocie
Dzień III:  środa 28 września - działania projektowe w Gdyni i Gdańsku -Oliwie
Dzień IV czwartek 29 września - spotkanie w szkole specjalnej w Gdańsku, aktywności 
sportowe
Dzień V piątek 30 września - przejazd do Malborka aktywności projektowe na zamku,  
podsumowanie projektu.

„Wędrówki w czasie” to projekt, który poprzez odkrywanie wspólnej przeszłości i dziedzictwa 
kulturowego przez młodzież o specjalnych potrzebach edukacyjnych umożliwił poznanie 
miejsc, osób i wspólnych tradycji Polski i Ukrainy. Dzięki temu zrealizowany został cel główny, 
którym  było  podniesienie umiejętności edukacyjnych i społecznych uczestników projektu. 
Uczestnikami projektu były osoby z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu 
będące wychowankami Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno -Wychowawczego dla Dzieci i 
Młodzieży z Autyzmem w Malborku, który ma wypracowane formy wspierania i stymulowania 
rozwoju takich  osób. Uczestnicy dowiedzieli się o wspólnych powiązaniach historycznych oraz 
wspólnych tradycjach i zwyczajów.

Cele projektu
Główny cel: podniesienie umiejętności edukacyjnych i życiowych uczestników projektu 
poprzez odkrywanie wspólnej przeszłości i dziedzictwa kulturowego przez młodzież z 
niepełnosprawnością intelektualną autyzmem i sprzężonymi niepełnosprawnościami.

Cele szczegółowe
1. Poznanie wspólnej przeszło´sci polsko-ukraińskiej przez młodzież obu krajów.
2. Poznanie tradycji narodowych, ich podobieństw i specyfiki.
3. Wzajemne przedstawienie kultury i zwyczajów Polski i Ukrainy.
4. Poznanie codziennego życia uczestników z obu krajów.
5. Propagowanie tolerancji i otwartości na inną  kulturę i odmienny sposób funkcjonowania 

osób z niepełnosprawnościami.
6. Poznanie i wymiana dobrych praktyk edukacyjno-terapeutycznych w celu wieloprofilowej 

stymulacji rozwoju osób niepełnosprawnych.
7. Prezentacja własnych umiejętności i zdolności osób z niepełnosprawnością intelektualną 

oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi, w tym ze spektrum autyzmu.



O wnioskodawcy

Moo Ośrodka: „ Jesteśmy po to, aby pomagać”

Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w 
Malborku, powstał w 1997 roku z inicjatywy rodziców dzieci autystycznych zrzeszonych w 
Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Autystycznym i Osobom z Trudnościami w Komunikowaniu 
się. W tym roku obchodzi  25 lat swego istnienia. Organem prowadzącym jest Starostwo 
Powiatowe w Malborku. Ośrodek pod swoją opieką ma 39 dzieci objętych stałą terapią w 
placówce. Edukacja i terapia odbywa się w małych grupach do 4 osób. Obecnie funkcjonuje 10 
grup. Ponadto 32 dzieci korzysta z zajęć Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. W 
ramach placówki od 2018 roku funkcjonuje także placówka wsparcia dziennego w projekcie 
„Pomagamy na niebiesko” oraz „Pomagamy na niebiesko II”, w której z zajęć korzysta 28 
wychowanków. Projekt ten jest realizowany w partnerstwie z Malborską Fundacją Rozwoju 
Regionalnego. Ośrodek aktywnie włącza się w życie lokalnej społeczności. Wychowankowie 
uczestniczą w zajęciach edukacyjnych w zamku malborskim, bibliotekach miejskich oraz w 
Szkole Łacińskiej- Centrum Kultury i Edukacji. Poznają przeszłość swojego miasta 
uczestnicząc w spacerach śladami historii. Młodzi aktorzy zespołu teatralnego „Płomyki”, biorą 
udział w licznych przeglądach i konkursach.  Ostatnia sztuka „Widzę świat inaczej” wystawiona 
została min. w ramach Europejskiego Tygodnia Autyzmu. W roku 2018 przy Ośrodku powstał 
Klub Olimpiad Specjalnych „Niebiescy”. Dzięki temu wychowankowie mają szansę uczestniczyć 
w wyjazdowych obozach sportowych. Na co dzień systematycznie odbywają się treningi 
NordicWalking, kajakarstwa i bowlingu. Nasi zawodnicy z sukcesem uczestniczyli już w 
zawodach rangi wojewódzkiej i krajowej w ramach Olimpiad Specjalnych w każdej z dyscyplin.  
Brali też udział w: Ogólnopolskim Dniu Młodych Sportowców, oraz pokazach podczas 
ogólnopolskich i międzynarodowych regat kajakowych w Poznaniu i Gdyni.
Organizacje wspierające codzienną działalność placówki:  
• Malborska Fundacja Rozwoju Regionalnego.
• Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym i Osobom z Trudnościami w 

Komunikowaniu się,
Zapraszamy na nasze strony: www.autyzm.malbork.edu.pl oraz 
facebook.com/SORWMalbork/



Organizacja partnerska

Organizacja publiczna „Federacja Sportowa Sportowców o Specjalnym Rozwoju Umysłowym i 
Fizycznym Czerwonogradu” została założona 24 grudnia 2007 r. Organizacja opiekuje się 
dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną umysłowo i fizycznie. Główne obszary pracy to: rozwój 
sportu i kultury fizycznej wśród osób niepełnosprawnych w mieście, integracja osób 
niepełnosprawnych ze społeczeństwem poprzez wspólną współpracę wolontariuszy i 
organizacji zrzeszonych, ochrona praw i interesów młodzieży niepełnosprawnej, ścisła 
współpraca z władzami miasta i innymi organizacjami Ukrainy. Członkowie naszej organizacji 
wchodzą w skład zespołu Olimpiad Specjalnych Ukrainy reprezentowany na Światowych 
Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w Chinach, Stanach Zjednoczonych, Zjednoczonych
Emiratach Arabskich oraz w Belgii na Europejskich Igrzyskach w Pływaniu i Otwartych Wodach. 
Wziął udział w zawodach pływackich na wodach otwartych w Holandii.
Nasza Organizacja zorganizowała ogólnoukraińskie zawody pływackie dla sportowców 
Olimpiad Specjalnych. Nasi podopieczni zajmują się pływaniem, bocce, tenisem stołowym, 
rzutkami, zajmują się turystyką adaptowaną i wiele więcej. Organizacja uczestniczyła i z 
powodzeniem realizowała różne projekty na szczeblu miejskim, regionalnym i 
ogólnoukraińskim.

Polsko- Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży
Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży powstała 9 września 2015 roku na mocy 
porozumienia pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy. 
Podstawą prawną jej działania jest umowa międzyrządowa, która określa główne zadania 
oraz cele Rady. W skład Rady wchodzi po czterech przedstawicieli Polski i Ukrainy.
Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży, uwzględniając szczególną rolę młodego 
pokolenia w kształtowaniu wzajemnych stosunków międzynarodowych, pragnie zachęcić 
młodzież i osoby z nią pracujące do podjęcia działań, których konsekwencją będzie wzajemne 
zbliżanie się i odkrywanie wspólnych korzeni, przezwyciężanie uprzedzeń i stereotypów w 
postrzeganiu wspólnej historii oraz we współczesnych relacjach.
Rada wspiera finansowo (konkurs projektów) i merytorycznie (system szkoleń, konsultacje) 
realizację pomysłów młodych ludzi – dofinansowuje wymiany młodzieżowe, spotkania 
młodzieży oraz projekty informacyjno-promocyjne.
 Więcej informacji znajdziesz na stronie: hps://wymianymlodziezy.frse.org.pl/o-nas/o-radzie/



Kronika działań 
projektowych -

- Scenariusze, Program



 

„WĘDRÓWKI W CZASIE” 

 

Projekt wymiany bilateralnej uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi. 

 

Uczestnicy:  

Wnioskodawca: Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z 
Autyzmem w Malborku. 

Partnerem po stronie ukraińskiej jest „Federacja Sportowa Sportowców i Specjalnym 
Rozwoju Umysłowym i Fizycznym Czerwonogradu.  

 

 

26.09.2022 r.  Dzień I: „Poznajmy się” - integracja grupy. 

Przyjazd uczestników projektu do Gdańska - Gdańska Szkoła Szermierki,  ul. VII Dwór 7,  

80-301 Gdańsk 

 

Cele ogólne działań projektowych:  

• Integracja uczestników projektu wymiany bilateralnej z wychowankami i 
nauczycielami z Polski i Ukrainy. 

• Wzrost umiejętności edukacyjnych i życiowych poprzez umożliwienie młodzieży ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poznania tradycji, kultury i historii Polski i 

Ukrainy.  

• Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk między opiekunami  



 

 

Cele operacyjne działań projektowych:  

 

• współdziałanie z innymi uczestnikami projektu; 

• wzmocnienie relacji pomiędzy uczestnikami; 
• budowanie życzliwej atmosfery i wzajemnego zaufania;  

• wsparcie rozwoju spójności grupy.  
• wzajemne poznanie uczestników, ich języka, pochodzenia, zainteresowań.  

 

Formy i metody pracy: 

Grupowa. Dyskusja, opowiadanie, pogadanka, pokaz, autoprezentacja.  

 

Potrzebne materiały / środki dydaktyczne: Chusta animacyjna, odtwarzacz CD , piłki, 

skakanki, lina sportowa,  krzesła, płyty CD,  

Działania projektowe: 

• Autoprezentacja grup, zainteresowań wszystkich uczestników projektu. Poznanie 
podstaw języków ukraińskiego i polskiego oraz podstawowych zwrotów 
grzecznościowych.  

• Wręczenie i przyjęcie upominków:  
- ręcznie przygotowanych bransoletek dla uczniów z Polski;  
- ręcznie przygotowanych papierowych zakładek do książek dla uczniów z Ukrainy. 

• Wspólny posiłek w miejscu zakwaterowania. 

• Poznawanie piękna nadmorskiej okolicy - spacer, wspólna zabawa i odpoczynek na 
placu zabaw.  

• Warsztaty integrujące uczestników projektu - pobudzanie i rozwijanie kreatywności,  
zabawy z chustą animacyjną, zabawy ruchowe, tańce - zacieśnianie kontaktów 
interpersonalnych.  



 

„WĘDRÓWKI W CZASIE” 

 

Projekt wymiany bilateralnej uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi.  

 

27.09.2022 r. DZIEŃ II:  Nasza wspólna przeszłość - Trasa historyczna po starówce 
gdańskiej i Sopocie. 

 

Cele ogólne działań projektowych:  

• Integracja uczestników projektu wymiany bilateralnej z wychowankami i 
nauczycielami z Polski i Ukrainy. 

• Wzrost umiejętności edukacyjnych i życiowych poprzez umożliwienie młodzieży ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poznania tradycji, kultury i historii Polski i 

Ukrainy.  

• Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk między opiekunami. 

Cele operacyjne:  

• współdziałanie z innymi uczestnikami projektu; 

• wzmocnienie relacji pomiędzy uczestnikami; 
• budowanie życzliwej atmosfery i wzajemnego zaufania;  
• wsparcie rozwoju spójności grupy; 
• rozwijanie kompetencji komunikacyjnych i samodzielności; 
• przełamywanie bariery językowej; 
• poznanie historii zabytków Gdańska; 
• zapoznanie uczestników z walorami krajoznawczo - turystycznymi regionu 

nadmorskiego - Sopot. 

• poznawanie środków transportu - ZTM, SKM  



 

• utrwalanie prawidłowych wzorców zachowań kultury osobistej w miejscach 
publicznych. 

 

Formy i metody pracy: 

Grupowa. Wykład - praca z przewodnikiem, pokaz, dyskusja, giełda pomysłów, gry 
dydaktyczne, metody waloryzacyjne - uczenie się przez przeżywanie, wyjaśnienie,   

 

Potrzebne materiały / środki dydaktyczne: gry planszowe, kredki, flamastry, papier, płyty 
CD, odtwarzacz CD, farby plakatowe  

 

Działania projektowe:  

• Zwiedzanie głównego i Starego Miasta Gdańska - poznanie historii pomnika króla 
Jana III Sobieskiego, poznanie historii i zabytków miasta: Trakt Królewski, Ratusz 
Głównego Miasta, Złota Brama, Fontanna Neptuna, ulica Mariacka, Bazylika 
Mariacka, Wieża i Sala więzienna, Katownia, Dworzec Główny. 

• Dokonywanie zakupów w sklepie z pamiątkami.  
• Wspólny posiłek w restauracji.  
• Przejazd do Sopotu - zwiedzanie miasta, spacer po bulwarze im. Bohaterów Monte 

Casino,  molo i plaży. 
• Podziwianie sopockiej architektury - Krzywy Domek, Grand Hotel, Latarnia Morska, 

Kompleks Zakładu Balneologicznego i Łazienek Południowych, Statek Pirat. 
• Warsztaty integrujące uczestników projektu - wspólne zabawy i gry planszowe. 

 

 

 



 

WĘDRÓWKI W CZASIE” 

 

Projekt wymiany bilateralnej uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi. 

 

28.09.2022 r. DZIEŃ III: „Poznajemy tradycje - Gdynia” 

 

Cele ogólne działań projektowych:  

• Integracja uczestników projektu wymiany bilateralnej z wychowankami i 
nauczycielami z Polski i Ukrainy. 

• Wzrost umiejętności edukacyjnych i życiowych poprzez umożliwienie młodzieży ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poznania tradycji, kultury i historii Polski i 

Ukrainy.  

• Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk między opiekunami. 

Cele operacyjne:  

• współdziałanie z innymi uczestnikami projektu; 

• budowanie życzliwej atmosfery i wzajemnego zaufania;  
• rozwijanie kompetencji komunikacyjnych i samodzielności; 
• przełamywanie bariery językowej; 
• rozwijanie umiejętności społecznych i korzystanie z nich w trakcie komunikacji.  

• zapoznanie uczestników z walorami krajoznawczo - turystycznymi regionu 

nadmorskiego - Gdynia. Spacer przez skwer Kościuszki, podziwianie pomnika Polski 

Morskiej, pomnika Josepha Conrada.  

• Spacer po molo północnym, podziwianie okrętu Błyskawica i żaglowca „Dar 
Pomorza”. 

• Warsztaty integrujące - zabawy i gry planszowe, zabawy z chustą animacyjną, tańce.   



 

Formy i metody pracy:  

Grupowa. wykład, obserwacja, pokaz.  

Potrzebne materiały / środki dydaktyczne: gry edukacyjne, gry planszowe, kredki, 

flamastry, płyty CD, odtwarzacz CD, chusta animacyjna. 

 

Działania projektowe: 

• Integracja uczestników obu krajów - wspólne zabawy, gry planszowe, wspólne 
zakupy.  

• Wspólny posiłek w miejscu zakwaterowania.  

• Poznanie charakterystycznych miejsc Gdyni: Skwer Kościuszki, pomnik Polski 
Morskiej, pomnik Josepha Conrada- wybitnego angielskiego pisarza z polskimi 

korzeniami. Spacer po molo północnym, podziwianie okrętu Błyskawica i żaglowca 
„Dar Pomorza”. 

• Zapoznanie z walorami turystyczno - krajoznawczymi regionu Gdańska - poznanie 

dzielnicy Oliwa oraz jej zabytków: Opactwa Cystersów - Archikatedry Gdańskiej, 
Muzeum Narodowego, a także Parku Oliwskiego.  

• Warsztaty integrujące uczestników projektu - pobudzanie i rozwijanie kreatywności,  
zabawy z chustą animacyjną, zabawy ruchowe, tańce - zacieśnianie kontaktów 
interpersonalnych.  

 

 

 

 

 

 



 

WĘDRÓWKI W CZASIE” 

 

Projekt wymiany bilateralnej uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi. 

 

29.09.2022 r. DZIEŃ IV - Nasze wspólne działania: „Trenujemy razem!” 

 

Cele ogólne działań projektowych:  

• Integracja uczestników projektu wymiany bilateralnej z wychowankami i 
nauczycielami z Polski i Ukrainy. 

• Wzrost umiejętności edukacyjnych i życiowych poprzez umożliwienie młodzieży ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poznania tradycji, kultury i historii Polski i 

Ukrainy.  

• Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk między opiekunami. 

Cele operacyjne:  

• współdziałanie z innymi uczestnikami projektu; 

• rozwijanie kompetencji komunikacyjnych i samodzielności; 
• przełamywanie bariery językowej; 
• rozwijanie umiejętności społecznych i współdziałanie w zawodach i turniejach 

sportowych z uczniami szkoły specjalnej w Gdańsku, przedstawienie teatralne dla 
społeczności szkoły; 

• poznawanie i przestrzeganie zasad rywalizacji sportowej; 

• rozwijanie odporności emocjonalnej w sytuacjach porażki lub zwycięstwa;  
• warsztaty integrujące uczestników obu krajów w miejscu zakwaterowania - tworzenie 

„gołąbków pokoju” oraz plakatów „Molo w Sopocie”, „Pomnik Jana III Sobieskiego”, 
„Złota Brama”.  



 

• zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólny udział w zabawie 
zorganizowanej - dyskoteka.  

• rozwijanie swobodnej ekspresji tanecznej i ruchowej.  

Formy i metody pracy:  

Grupowa. Prezentacja, pokaz, burza mózgów, ćwiczenia rytmiczne, metoda ruchowej 

ekspresji twórczej.  

Potrzebne materiały/ środki dydaktyczne: papierowa sylweta gołębia, nożyczki, klej, 
drewniane patyczki, wstążki: białe, czerwone, niebieskie i żółte, ołówek, bibuła, wycinanki, 
farby plakatowe, pędzle, pastele, kredki, mazaki, duże kartki papieru, papier A4, noże 
widelce, łyżki, talerze, miski,  kubki, produkty żywnościowe.  

 

Działania projektowe:  

• Wizyta w szkole specjalnej w Gdańsku - Prezentacja projektu przez uczestników i 
opiekunów. Przedstawienie teatralne dla społeczności szkoły. 

• Trening sportowy - Turniej bocce w obiekcie szkoły specjalnej - rywalizacja zespołów 
złożonych z przedstawicieli obu krajów.  

• Warsztaty integrujące - wspólne przygotowanie „gołąbków pokoju”, plakatów dot. 
odwiedzanych miejsc w Trójmieście.  

• Wspólne przyrządzanie potraw tradycyjnych, samodzielne przygotowanie i 
spożywanie posiłku w miejscu zakwaterowania. 

• Prezentacja i wzajemna nauka tańca - dyskoteka. 

 

 

 

 

 



 

 

WĘDRÓWKI W CZASIE” 

 

Projekt wymiany bilateralnej uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi. 

 

30.09.2022 r. DZIEŃ V:  Malbork - zakończenie działań projektowych. 

 

Cele ogólne działań projektowych:  

• Integracja uczestników projektu wymiany bilateralnej z wychowankami i 
nauczycielami z Polski i Ukrainy. 

• Wzrost umiejętności edukacyjnych i życiowych poprzez umożliwienie młodzieży ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poznania tradycji, kultury i historii Polski i 

Ukrainy.  

• Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk między opiekunami. 

Cele operacyjne:  

• współdziałanie z innymi uczestnikami projektu; 

• budowanie życzliwej atmosfery i wzajemnego zaufania;  
• wsparcie rozwoju spójności grupy; 
• rozwijanie kompetencji językowych i komunikacyjnych; 
• przełamywanie bariery językowej; 
• prezentacja zamku krzyżackiego w Malborku oraz tamtejszego Muzeum; 
• wspólne zwiedzanie Muzeum Zamkowego w Malborku;  
• wspólny posiłek w restauracji; 
• spotkanie z władzami lokalnymi i osobami wspomagającymi realizację działań; 



 

 

Formy i metody pracy:  

Grupowa, wykład - praca z przewodnikiem, pokaz, opowiadanie.  

 

Potrzebne materiały / środki dydaktyczne: nagrody za udział w projekcie, album. 

 

Działania projektowe:  

• Zwiedzanie Muzeum Zamkowego w Malborku - warsztaty historyczne z aktywnym 

udziałem młodzieży. 
• Wspólny posiłek w restauracji.  
• Spotkania z władzami lokalnymi i osobami wspomagającymi realizację działań. 

Spotkania z mediami.  

• Wręczanie nagród za udział w projekcie. 
• Pożegnanie uczestników z Czerwonogradu. 



Kronika działań 
projektowych -

- Zabawy



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

„WĘDRÓWKI W CZASIE” 

Zabawy integracyjne  

 

Projekt wymiany bilateralnej uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi. 

 
Uczestnicy:  

Wnioskodawca: Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z 
Autyzmem w Malborku. 

 

Partnerem po stronie ukraińskiej jest „Federacja Sportowa Sportowców i Specjalnym 
Rozwoju Umysłowym i Fizycznym Czerwonogradu.  
 

Zabawy integracyjne wymagają współpracy, zmniejszają dystans między poszczególnymi 
członkami grupy, uczą sympatii i zaufania do kolegów, pobudzają inwencję twórczą. Dzieci 
przełamują swoją nieśmiałość i zażenowanie oraz pokazują swoje dobre strony, poprzez co 
zyskują cenne umiejętności obcowania z grupą. 
 

Cele ogólne:  

• poznawanie imion rówieśników,  
• zachęcanie do współdziałania,  
• podnoszenie poczucia własnej wartości,  
• rozwijanie wyobraźni,  
• kształtowanie więzi grupowej,  
• rozwijanie orientacji przestrzennej,  
• integrowanie grupy,  
• tworzenie przyjaznej atmosfery,  
• tworzenie poczucia bezpieczeństwa. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadaniem  prowadzącego zabawy integracyjne jest: 

 

• zapewnienie dobrej, pogodnej atmosfery 

• dobranie odpowiednich, dostosowanych do wieku treści zabaw 

• ustalenie skutecznych sposobów porozumiewania się z grupą 

• wybranie odpowiedniego momentu rozpoczęcia i zakończenia zabawy 

• śledzenie przebiegu zabawy i skuteczna interwencja w przypadku uchybień względem 
ustalonych reguł, krótkie podsumowanie zabawy. 

 

Formy pracy: grupowa, zespołowa. 
 

Metody:  

 

• metoda aktywizująca 

• metoda integracyjna 

• metoda twórczego opracowania tematu 

• metoda informacji zwrotnej 

• metoda plastyczna 

• pedagogika zabawy Klanza 

 

Środki dydaktyczne: chusta animacyjna, nagrania muzyczne, balony, kolorowe kartki, 

gazety, taśma papierowa, piłki, kłębek wełny, koce, prześcieradło, lampka, kredki pastele 
mokre suche, farby, pędzle, szary papier, arkusze białego papieru.  
 

 

PRZEBIEG: 

DZIEŃ PIERWSZY - 26.09.2022r. 

 

 „Poznajmy się” - integracja grupy. 

 

 

1. Zabawa Imest 

 

Dzieci stają w kole i jedno z nich podaje swoje imię oraz jednocześnie wykonuje jakiś    
gest (np. łapie się za kolano, podskakuje, macha ręką). Pozostałe dzieci powtarzają 
imię i gest. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. „Bądź wśród nas" - integracyjne powitanie każdego uczestnika, śpiewane na melodię 
"Panie Janie"  
 

Witaj... (imię), witaj... (imię)-dzieci podają sobie ręce 

jak się masz, jak się masz-poklepują się po plecach 

wszyscy cię witamy- machanie dłonią 

wszyscy cię kochamy- ręce na sercu 

bądź wśród nas, bądź wśród nas-ukłon. 
 

3. Zabawa „Kłębek wełny” 
 

Dzieci wraz z opiekunami siadają w kręgu na dywanie. Prowadzący  trzyma w ręku 
kłębek wełny, przedstawia się i podaje go osobie siedzącej najbliżej. Osoba ta 
przedstawia się, chwyta nitkę kłębka wełny i podaje następnej osobie. Kłębek wędruje 
dookoła kręgu, aż wróci do prowadzącego. Następnie uczestnicy zabawy zwijają 
kłębek, pozdrawiają sąsiada, od którego go otrzymali, słowami „Pozdrawiam cię... 
(podaje imię tej osoby). 
 

4. Zabawa „Ludzie do ludzi” 
 

Wszyscy uczestnicy zabawy dobierają się parami. Jedna osoba zostaje bez pary i 
mówi „Ramiona do ramion”, wówczas partnerzy stykają się ramionami, albo „Dłonie 
do dłoni”, pary wykonują wszystkie te polecenia. Na hasło „Człowiek do człowieka”, 
wszyscy zmieniają szybko swoich partnerów, ten kto zostanie bez pary, jest następną 
osobą wydającą polecenia. 
 

5. „Zabawa z gazetami” - każdy uczestnik ma swoją gazetę czyli małą wyspę.  Spacer 
przy muzyce wokół wysp. Gdy  muzyka cichnie wskakujemy na wybraną najbliżej nas 
wyspę. Wyspy zaczynają znikać. Wygrywa osoba która ostatnia znajdzie się na 
ostatniej  wyspie.  

 

6. Polska i Ukraina – zapoznanie z położeniem państw na mapie. 
Uczestnicy projektu otrzymują od prowadzącego zajęcia wydrukowane mapy 
konturowe Europy, na których odnajdują Polskę i Ukrainę (w razie konieczności 
prowadzący  uświadamia dzieci, że oba kraje są państwami sąsiadującymi). Następnie 
uczniowie kopiują oba kontury, odwzorywują, zaznaczają i podpisują stolice Polski i 
Ukrainy. Na koniec dzieci kolorują kontury zgodnie z barwami narodowymi obu 
krajów. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Przyjacielski hymn polsko- ukraiński „A jam pam pam, a guli guli guli”.                          
 

Wspólne śpiewanie i naśladowanie ruchów do słów przyjacielskiego hymnu. 
Dzieci powtarzają za prowadzącym z odpowiednią intonacją i ruchami ciała. 
„A jam pam pam, a jam pam pam 
 a guli guli guli jam pam pam. 
A jaj a jaj, a guli guli guli jam pam pam” 
(hymn zaczynamy śpiewać bardzo wolno a potem coraz szybciej). 
 

8. Zabawa muzyczno ruchowa „Głowa ramiona kolana pięty” w języku polskim i 
ukraińskim.  
 

„Głowa ramiona kolana pięty 

Kolana pięty kolana pięty 

Głowa ramiona kolana pięty 

Oczy uszy usta nos”. 
 

голова holova - głowa - head, плечі plechi - ramiona - shoulders, коліна kolina - 

kolana - knees, п'ятий p'yatyy- pięty - toes, очі ochi - oczy - eyes, вуха vukha - uszy - 

ears, рот rot - usta - lips, ніс nis - nos - nose. 

 

9. Zakończenie. 
 

 

DZIEŃ DRUGI - 27.09.2022r. 

 

 Nasza wspólna przeszłość - Trasa historyczna po starówce gdańskiej i Sopocie. 
 

Poznajemy się dalej… 
 

1. Muzyczna poranna gimnastyka -  (prezentacja multimedialna).  

 

2. „Bądź wśród nas" - integracyjne powitanie każdego uczestnika, śpiewane na melodię 
"Panie Janie"  
 

Witaj... (imię), witaj... (imię)-dzieci podają sobie ręce 

jak się masz, jak się masz-poklepują się po plecach 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wszyscy cię witamy- machanie dłonią 

wszyscy cię kochamy- ręce na sercu 

bądź wśród nas, bądź wśród nas-ukłon. 
 

3. Zabawa „Kto zniknął?” 

 

Jedno dziecko wychodzi z sali lub odwraca się tyłem, tak by nie widziało, co dzieje się 
w grupie. Pozostali rozkładają koc i jedno dziecko chowa się pod niego. Osoba, która 
była odwrócona lub wyszła ma zgadnąć kogo brakuje. 
 

4. Przyjacielski hymn polsko- ukraiński „A jam pam pam, a guli guli guli”.                          
 

Wspólne śpiewanie i naśladowanie ruchów do słów przyjacielskiego hymnu. 
Dzieci powtarzają za prowadzącym z odpowiednią intonacją i ruchami ciała. 
„A jam pam pam, a jam pam pam 
 a guli guli guli jam pam pam. 
A jaj a jaj, a guli guli guli jam pam pam” 
(hymn zaczynamy śpiewać bardzo wolno a potem coraz szybciej). 
 

Zabawy z chustą animacyjną 

   

5. Kolorowe zamiany  

Siedzimy na ziemi i trzymamy chustę rozciągniętą na ziemi. Prowadzący podaje lub 
pokazuje kartkę z wybranym kolorem i osoby trzymające ten kolor zamieniają się 
miejscami podając przy tym swoje imiona.  
 

6. Kogo nie ma?  

Wszyscy uczestnicy (oprócz prowadzącego) stoją trzymając chustę na wysokości 
piersi. Prowadzący prosi o zamknięcie oczu i dotykiem wskazuję osobę, która chowa 

się pod chustę. Na znak prowadzącego wszyscy otwierają oczy i trzeba wskazać kogo 
brakuje.  

 

7. Zabawa muzyczno ruchowa „Spacer po wyspie" 

Spacer po chuście, na polecenie prowadzącego uczestnicy stają na podanym kolorze. 
 

8. „Balonik”  

Uczestnicy stoją w kole, trzymają chustę za uchwyty. Wolno zwijają chustę, idąc do 
środka. Gdy wszyscy są już stoją bardzo blisko siebie, zaczynają odwijać chustę, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mówiąc wiersz 

„ Baloniku nasz malutki rośnij duży okrąglutki, 
balon rośnie, że aż strach, przebrał miarę, no i trach”.  
 

9.  Praca plastyczna „Wszyscy jesteśmy mieszkańcami tej planety” 

 

Praca grupowa ,narysowanie na dużym arkuszu papieru planety ziemi. Wkoło niej 
odbicie dłoni dzieci wcześniej pomalowanych farbą. 
 

10.  Zabawa muzyczno ruchowa „Głowa ramiona kolana pięty” w języku polskim i 
ukraińskim.  
 

„Głowa ramiona kolana pięty 

Kolana pięty kolana pięty 

Głowa ramiona kolana pięty 

Oczy uszy usta nos”. 
 

голова holova - głowa - head, плечі plechi - ramiona - shoulders, коліна kolina - 

kolana - knees, п'ятий p'yatyy- pięty - toes, очі ochi - oczy - eyes, вуха vukha - uszy - 

ears, рот rot - usta - lips, ніс nis - nos - nose. 

 

11. Zakończenie „Lokomotywa uczuć” - podsumowanie zajęć. 
 

Dzieci i opiekunowie przyklejają swoje wizytówki na wybranych wagonikach 
pociągu, narysowanego na arkuszu szarego papieru: z buźką uśmiechniętą, z buźką 
wyrażającą niezadowolenie, udzielając w ten sposób informacji, jak oceniają 
dzisiejsze zajęcia. 

 

 

DZIEŃ TRZECI -  28.09.2022r. 

  

 „Poznajemy tradycje - Gdynia” 

 

1. Muzyczna poranna gimnastyka - (prezentacja multimedialna).  

  

2. „Bądź wśród nas" - integracyjne powitanie każdego uczestnika, śpiewane na melodię 
"Panie Janie"  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Witaj... (imię), witaj... (imię)-dzieci podają sobie ręce 

jak się masz, jak się masz-poklepują się po plecach 

wszyscy cię witamy- machanie dłonią 

wszyscy cię kochamy- ręce na sercu 

bądź wśród nas, bądź wśród nas-ukłon. 
 

3. „Dywanik szarego papieru”. Dzieci i opiekunowie odrysowują swoją dłoń na 
arkuszu szarego papieru i wpisują odpowiednie imiona. 
 

4. Zabawa „Czarodziejska paczka”.  
 

Prowadzący podaje osobie siedzącej obok na dywanie pudełko z cukierkami 
zapakowane w dużą ilość szarego papieru i obwiązane wstążką. Gdy nauczyciel 
włącza muzykę, pudełko „wędruje” po kręgu. Gdy muzyka milknie, osoba trzymająca 
pudełko stara się je rozpakować. Paczka „wędruje” dotąd, aż zostanie rozpakowana, a 
wszyscy zostaną poczęstowani cukierkami. 
 

5. „Ja i moje dobre myśli” 

Prowadzący rozdaje arkusze szarego papieru. Zadaniem dzieci jest odrysowanie na 
nich swojej sylwetki (można odrysować tylko tułów i głowę, jeśli w sali nie zmieści 
się odpowiednia liczba arkuszy dla całych sylwetek). Ważne, by dzieci pomagały 
sobie nawzajem. Jedno się kładzie, inne je odrysowuje. Następnie prowadzący prosi 
dzieci, aby narysowały teraz w obrysach swoje przyjemne myśli. O czym lubicie 

myśleć? Co wam sprawia przyjemność? Niech każdy pomyśli o tym, co lubi robić. 
 

6. Warsztaty integrujące - próba do przedstawienia teatralnego. Zabawa - Slajdy 

Rozwieszamy prześcieradło i ustawiamy za nim lampę. Jedna grupka np. z Litwy  stoi 
przed ekranem i ma za zadanie odgadnięcie, kto znajduje się na tym niewyraźnym 
slajdzie lub co on przedstawia, czyli za prześcieradłem. . Reszta grupy stoi z tyłu i 
ustala, kto będzie się pokazywał (rzucał cień). Można przybierać charakterystyczne 
lub nietypowe pozy, tworzyć grupy, przedstawiać zwierzęta, itp. Po pewnym czasie 
następuje zamiana ról.  

 

7. Królewskie ciekawostki- prezentacja multimedialna „Jan III Sobieski” 

 

8. Przyjacielski hymn polsko- ukraiński „A jam pam pam, a guli guli guli”.                          
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspólne śpiewanie i naśladowanie ruchów do słów przyjacielskiego hymnu. 
Dzieci powtarzają za prowadzącym z odpowiednią intonacją i ruchami ciała. 
„A jam pam pam, a jam pam pam 

             a guli guli guli jam pam pam. 

A jaj a jaj, a guli guli guli jam pam pam” 
(hymn zaczynamy śpiewać bardzo wolno a potem coraz szybciej). 
 

12. Zabawa muzyczno ruchowa „Głowa ramiona kolana pięty” w języku polskim i 
ukraińskim.  
 

„Głowa ramiona kolana pięty 

Kolana pięty kolana pięty 

Głowa ramiona kolana pięty 

Oczy uszy usta nos”. 
 

голова holova - głowa - head, плечі plechi - ramiona - shoulders, коліна kolina - 

kolana - knees, п'ятий p'yatyy- pięty - toes, очі ochi - oczy - eyes, вуха vukha - uszy - 

ears, рот rot - usta - lips, ніс nis - nos - nose. 

 

9. Zakończenie  
 

 

DZIEŃ CZWARTY -  29.09.2022r. 

 

 Nasze wspólne działania: „Trenujemy razem!” 

 

1. Muzyczna poranna gimnastyka - (prezentacja multimedialna). 

   

2. „Bądź wśród nas" - integracyjne powitanie każdego uczestnika, śpiewane na melodię 
"Panie Janie"  
 

Witaj... (imię), witaj... (imię)-dzieci podają sobie ręce 

jak się masz, jak się masz-poklepują się po plecach 

wszyscy cię witamy- machanie dłonią 

wszyscy cię kochamy- ręce na sercu 

bądź wśród nas, bądź wśród nas-ukłon. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Zabawa „Parawan” 

Dzieci zostają podzielone na 2 grupy. Ustawiają się w dwóch wężykach, tak, żeby 

pierwsze osoby stały twarzą do siebie w niedużej odległości. Między wężami znajduje 
się parawan np. z koca lub prześcieradła (trzymany przez dwie osoby) – osoby z węża 
A nie widzą osób z węża B, nie wiedzą kto stoi na początku. Na 1, 2, 3 parawan 

opada, a osoby stojące jako pierwsze w swoim wężu muszą jak najszybciej 
powiedzieć imię osoby z grupy przeciwnej, która stoi na wprost nich. “Przegrany” 
przechodzi do węża drużyny zwycięskiej i zabawa trwa dalej. 
 

4. Kwiat lotosu- zabawa z chustą animacyjną.  Jedna osoba kuca na środku chusty 
z nogami podkulonymi pod głowę. Cała grupa trzymając chustę idzie powoli 
w jednym kierunku wzdłuż jej obwodu zawijając tę osobę w chustę. Kiedy osoba 
będzie już zawinięta na hasło prowadzącego wszyscy ciągną chustę w swoją stronę 
zakręcając tym samym osobą w środku. 

  

5. Rybak i złota rybka  

Do wykonania tej animacji potrzebna będzie niewielka piłeczka, która będzie pełniła 
funkcje złotej rybki. Chętna osoba wchodzi na chustę i staje się rybakiem, którego 
zadaniem jest złapanie rybki. Cała grupa pomaga rybce uciec wachlując chustę. Jeśli 
rybakowi uda się złapać rybkę, do środka wchodzi teraz osoba, najbliżej której 
nastąpiło złapanie. 
 

6.  „Rekin” 

Uczestnicy siedzą dookoła chusty trzymając ją na wysokości brody. Pod nią znajduje 
się jedna osoba - rekin. Rekin wciąga pod chustę uczestników. 
 

7. Warsztaty plastyczne integrujące uczestników obu krajów - tworzenie „gołąbków 
pokoju” oraz plakatów „Molo w Sopocie”, „Pomnik Jana III Sobieskiego”, „Złota 
Brama”, „Dar Młodzieży”.  
 

8. Zakończenie relaksacyjne z chustą animacyjną.  
 

• Taniec z chustą  

Prowadzący przygotowuje różnej szybkości muzyczne utwory. Grupa faluje chustą w rytm 

muzyki.  

• Odprężenie  

Jedna osoba kładzie się na chuście, a cała grupa kołysze ją spokojnie w rytmie wolnej 

muzyki.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Wachlowanie  

Bardzo przyjemnym ćwiczeniem jest również położenie się pod chustą (głową do środka), 
obserwowanie wachlującej nad nami chusty i doświadczanie jej delikatnych podmuchów. 
Pod chustą na raz może położyć się około 1/3 uczestników, a reszta w tym czasie spokojnie 

ich wachluje w rytm spokojnej muzyki. Po kilku minutach robimy zmianę.  
 

9. Wspólne odśpiewanie i naśladowanie ruchów do słów naszego przyjacielskiego 
hymnu „A jam pam pam, a guli guli guli” 

 

A jam pam pam, a jam pam pam a guli guli guli jam pam pam. 

             A jaj a jaj, a guli guli guli jam pam pam” 
(hymn zaczynamy śpiewać bardzo wolno a potem coraz szybciej). 
 

10. Zaproszenie na dyskotekę integracyjną.  
 

 

DZIEŃ PIĄTY -  30.09.2022r. 

   

Malbork - zakończenie działań projektowych. 

 

1. Muzyczna poranna gimnastyka- ćwiczenia w podskokach na pożegnanie (prezentacja 
multimedialna). 

   

2. Zabawa pożegnalna „Kto cię woła?” 

Dzieci tworzą koło a do środka wchodzi jedno z zawiązanymi oczami. Na dany znak 
wybrane dziecko podchodzi do stojącego w środku i mówi, np. "Dzień dobry Jacku". 
Dziecko z zasłoniętymi oczami odpowiada "Dzień dobry…", podając imię 
rozpoznanego kolegi lub koleżanki. 

 

3. Zabawa „Ruchoma tęcza”. 
Tworzenie kręgu z krzeseł liczba krzeseł jest pomniejszona o jedno w stosunku do 
liczby uczestników zabawy. Prowadzący podaje instrukcję: "Będę wywoływała różne 
kolory". Dzieci, które mają pasek krepiny w wymienionym kolorze zamieniają się 
miejscami. Na hasło "Tęcza" wszystkie dzieci z prowadzącą zamieniają się miejscami. 
Uczestnik, dla którego zabrakło krzesła staje na środku i dalej prowadzi zabawę. 
 

4. Zabawa ruchowa „Najciekawszy sport”. 
Dzieci siedzą w kręgu. Kolejno każde dziecko wychodzi na środek i pokazuje swój 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ulubiony sport, bez używania słów. Pozostałe dzieci mają za odgadnąć, jaka to 

dyscyplina sportowa. Jako pierwsza pokazuje nauczycielka, aby dzieci wiedziały, o co 
chodzi. 

 

5. Wspólne odśpiewanie i naśladowanie ruchów do słów naszego przyjacielskiego hymnu 

A jam pam pam, a guli guli guli” 

Dzieci powtarzają za prowadzącą z odpowiednią intonacją i ruchami ciała. 
A jam pam pam, a jam pam pam a guli guli guli jam pam pam. 

         A jaj a jaj, a guli guli guli jam pam pam” 
       (hymn zaczynamy śpiewać bardzo wolno a potem coraz szybciej). 
 

6. Pożegnanie. 



Ewaluacja działań, rezultaty projektu
Ewaluacja projektu służyła ustaleniu, w jakim stopniu wyznaczone cele zostały zrealizowane. 
Ewaluacja celu głównego była wykonana poprzez obserwacje i analizy wzrostu umiejętności 
edukacyjnych w zakresie objętym projektem. Wzrost samodzielności, umiejętności życiowych 
uczestników był oceniony zarówno za pomocą przygotowanej ankiety jaki i obserwacji. Cel ten 
był realizowany w trakcie całego projektu poprzez włącznie uczestników w proces planowania,
realizacji i ewaluacji, która przy wsparciu opiekunów przeprowadzona została przez samych 
uczestników. Ponadto codziennie wykonywano bieżącą ewaluację, podsumowania i wnioski na 
kolejny dzień. Cele: główny i szczegółowe (poznanie wspólnej przeszłości polsko-ukraińskiej 
przez młodzież obu krajów): wykonany był quiz-test podsumowujący zdobytą wiedzę. 
Poznanie tradycji narodowych, ich podobieństw i specyfiki oraz wzajemne przedstawienie 
kultury i zwyczajów Polski i Ukrainy. Ewaluacja realizacji tego celu polegała zarówno na 
wytworzeniu konkretnych materiałów (album), materiały edukacyjne na bazie zdobytej 
wiedzy, jak i na wywiadach przeprowadzonych przez uczestników projektu i ich opiekunów. Przy 
wsparciu opiekunów ewaluacja przeprowadzona została w jak najszerszym możliwym stopniu 
przez samych uczestników. Po każdym dniu projektowym młodzież  miała możliwość bieżącej 
oceny efektów danego dnia. Ewaluacja końcowa projektu została przeprowadzona za pomocą 
wywiadów i rozmów z szerokim gronem uczestników - młodzieży, opiekunów, rodzin 
uczestników, innych nauczycieli. Realizacja celów w zakresie edukacyjnym oceniono mierząc 
pozyskaną wiedzę z zakresu projektowego. Wzrost samodzielności, umiejętności 
społecznych, życiowych uczestników określono  poprzez obserwację ich działań Każdy z 
celów szczegółowych poddany został ewaluacji. Istotne znaczenie w ewaluacji celu  promocji 
projektu miał patronat medialny  Radia Malbork. Jak  również informacje o działaniach za 
pomocą stron internetowych wnioskodawcy i organizacji partnerskiej oraz portali 
społecznościowych.



Rezultaty
Projekt "Wędrówki w czasie" został zrealizowany  przez: 20 uczestników projektu, ich 6 
opiekunów podczas 5 dni wspólnego pobytu. Zaplanowanie, realizacja i ukończenie takiego 
projektu przez wszystkich uczestników to ogromny sukces. Była to dla uczestników sytuacja, 
w której ze względu na różny poziom funkcjonowania i konieczność pokonania wielu 
ograniczeń. Ograniczenia wynikające z niepełnosprawności wymagały ”poradzenia sobie” w 
nowych sytuacjach. Sytuacjach, które wymagały więcej determinacji niż u osób bez 
niepełnosprawności np.: przebywanie poza domem rodzinnym, podróż, poruszanie się 
środkami komunikacji publicznej,  komunikacja,  w tym w innym języku  itp. Rezultaty 
jakościowe w postaci wzrostu umiejętności edukacyjnych i społecznych  są wykorzystywane 
przez samych uczestników w sposób zarówno bezpośredni, w trakcie trwania działań 
projektowych, jak i długofalowy. Zauważalny wzrost umiejętności samoobsługowych i 
społecznych uczestników to rezultat, który wpłynął  na jakość życia uczestników i ich rodzin. 
Kolejnym zakładanym rezultatem była opieka wytchnieniowa - w czasie projektu rodziny 
uczestników po udzieleniu im wsparcia w przygotowaniach  mogły zrealizować  plany 
niemożliwe do realizacji  w trakcie niemal całodobowej opieki bądź wspierania 
niepełnosprawnego członka rodziny. Długofalowy rezultat to lepsze umiejętności społeczne 
oraz zakładane przyszłe uczestnictwo w innych tego typu projektach. W trakcie pobytu 
powstało  5 scenariuszy zajęć,  które były i są nadal  wykorzystywane przez kadrę
pracującą z młodzieżą˛. Powstał  album w wyniku działań projektowych, który był 
udostępniany w organizacjach jaki i w placówkach współpracujących (w wersji tradycyjnej i 
elektronicznej). Rezultatem był  także wzrost wiedzy społeczeństwa poprzez  informacje w 
mediach  na temat projektu, przełamywania barier, uczenia otwartości i tolerancji.  Codzienne 
publikacje nt działań projektowych na portalach społecznościowych obydwu placówek były 
współprzygotowywane przez młodzież co podniosło umiejętności młodych ludzi.  Rezultaty 
te były wykorzystane do edukacji i terapii i w obu organizacjach. Wykorzystanie narzędzi 
powstałych w ramach projektu do dalszej pracy obu organizacji oraz organizacji 
współpracujących. Upowszechnienie rezultatów wśród innych placówek kształcenia 
specjalnego, z którymi współpracują wnioskodawca i organizacja partnerska spowodowało  
przełamanie barier w realizacji  projektów dla osób z niepełnosprawnościami. 
Upowszechnienie wiadomości o projekcie w mediach podniosło poczucie wartości 
uczestników i ich rodzin. Album i materiały projektowe posłużyły pozostałym osobom - 
podopiecznym organizacji, które nie były uczestnikami, co poszerzyło krąg pośrednich 
beneficjantów projektu. Scenariusze zajęć, dobre praktyki były  pomocne dla opiekunów i kadry 
placówek prowadzących zajęcia z osobami z niepełnosprawnościami. Rezultatem projektu 
było nawiązanie nowych relacji, stworzenie programu treningu umiejętności społecznych. 
Wnioskodawca i organizacja partnerska spowodowały  przełamanie barier w realizacji 
projektów dla osób z niepełnosprawnościami. Nastąpił wzrost wiedzy i doświadczenia obu 
grup. Wypracowane zostały wzajemne relacje między uczestnikami projektu, co posłużyło
n aw i ą za n i u  d a l s ze j  ws p ó ł p ra cy  i  p l a n owa n i u  k o l e j nyc h  p r o j e k tów.  O s o by  z 
niepełnosprawnością zostały dostrzeżone  w społeczeństwie poprzez pryzmat ich 
możliwości, a nie ograniczeń. Wymiernym rezultatem jest zainteresowanie kolejnej placówki 
kształcenia specjalnego (Zespół Szkól Specjalnych nr 2 w Gdańsku) realizacją projektów 
bilateralnych. Ponadto władze lokalne (Starostwo Powiatowe w Malborku ) również 
zadeklarowały wsparcie w realizacji projektów w przyszłości.
Projekt i jego rezultaty zostaną również zaprezentowane podczas uroczystości  
organizowanej przez SORW z okazji 25 lecia istnienia placówki.


