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Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "ISKIERKA"
Nr KRS 0000191149

Dane
teleadresowe

ul. Sportowa 14
07-300 Ostrów Mazowiecka
Tel. 607 601 303
soniskierka@interia.pl

Osoby
reprezentujące
organizację

Zenon Koroś – Prezes Zarządu
Artur Wilk – Wiceprezes Stowarzyszenia
Karol Godlewski – Skarbnik
Stanisław Barzał – Członek Zarządu

1. Wykorzystywanie potencjału osób niepełnosprawnych w pełnieniu przez nich
ról społecznych.
2. Przeciwdziałanie wykluczaniu osób niepełnosprawnych z życia społecznego i
zawodowego.
3. Zmiana negatywnych postaw i uprzedzeń wobec osób niepełnosprawnych.
4.Upowszechnienie dobrej i sprawdzonej praktyki w zakresie rehabilitacji
Główne obszary zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
działania (cele ) 5.Upowszechnienie praw osób niepełnosprawnych, poszkodowanych w
wypadkach drogowych, w dziedzinie pracy, nauki, rehabilitacji, pomocy
udzielanej przez państwo i inne organizacje pozarządowe.
6. Popieranie, organizowanie i inicjowanie działań w zakresie rehabilitacji
leczniczej, społecznej i sportowej osób niepełnosprawnych.
7. Promowanie sportu wśród osób niepełnosprawnych ze szczególnym naciskiem
na organizowanie obozów i imprez sportowo-rekreacyjno-kulturalnych.
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „ISKIERKA” od początku swojego
istnienia skupiło się na aktywizacji osób niepełnosprawnych. Jako środek do
realizacji tego celu wybraliśmy organizację różnego rodzaju imprez
integracyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych. Do najbardziej rozwijanych przez
stowarzyszenie form aktywizacji należy jednak organizowanie sportu
niepełnosprawnych. Stowarzyszenie „ISKIERKA” od 2005 roku prowadzi
drużynę rugby na wózkach „GROM – Ostrów”. W związku z działalnością
Dotychczasowe drużyny, jej potrzebami, organizujemy cotygodniowe treningi sportowe na hali
osiągnięcia i
doświadczenia MOSiR w Ostrowi Mazowieckiej (w środy w godz. 17.00-20.00). Zapewniamy
także drużynie udział w wszystkich turniejach ligowych w Polsce, raz w roku
organizujemy sami taki turniej. Finansujemy zakup sprzętu dla zawodników
chcących uprawiać rugby na wózkach. W 2017 r. drużyna zajęła I miejsce w
mazowieckiej lidze rugby na wózkach, III miejsce w pucharze Polski, III miejsce
w międzynarodowym turnieju „ OSTRAVA CUP 2017”.Poza działalnością
sportową organizujemy sylwestra oraz inne okolicznościowe zabawy, w których
niepełnosprawni uczestniczą na równi z osobami sprawnymi.

