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Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Specjalnej Troski „Podaruj Uśmiech”
Nr KRS 0000187329

Dane
teleadresowe

ul. Chopina 2B
07- 300 Ostrów Mazowiecka
Tel. 29 644 17 56
inkarwilla@interia.pl

Osoby
reprezentujące
organizację

Katarzyna Kempista – Prezes Zarządu
Zygmunt Zęgota – Sekretarz
Anna Pękala – Skarbnik
Anna Kornet – Członek Zarządu
Małgorzata Jemielita – Członek Zarządu
Misja:
- wyprowadzenie rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi z izolacji, włączenie ich
do aktywnego życia społecznego;
- podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin;
- poradnictwo, informacja.
Prowadzone działania:
- dążenie do zintegrowania środowisk, organizacji działających na rzecz
chorych i niepełnosprawnych, włączanie nauczycieli z klas integracyjnych i
szkół specjalnych. Odbiorcy naszych działań to nie tylko osoby
niepełnosprawne, ale także szkoły, lekarze, członkowie klubu abstynenta;

Główne
obszary
działania (cele)

- przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca;
- pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywanie ich szans;
- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
- upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich
oraz działań wspomagających rozwój demokracji;
- nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie;
- kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
- turystyka i krajoznawstwo;
- wypoczynek dzieci i młodzieży.

Głównym

celem

naszej

organizacji

jest

umożliwienie

wielu

osobom

niepełnosprawnym opuszczenia „czterech ścian”, włączenie ich do aktywnego
spędzenia wolnego czasu. Do Stowarzyszenia należą głównie rodzice i
opiekunowie osób niepełnosprawnych. Współpracujemy od kilku lat z Miejskim
Domem Kultury w Ostrowi Mazowieckiej, Zespołem Szkół Specjalnych w
Starym Lubiejewie, oraz Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Zuzeli
przygotowując, wspólnie wiele imprez kulturalno-rozrywkowych.
Dotychczasowe
Stowarzyszenie pracuje nad imprezami propagującymi aktywny styl życia wśród
osiągnięcia i
doświadczenia niepełnosprawnych mieszkańców Mazowsza m.in. wycieczki integracyjnoedukacyjne, ostrowskie spotkania integracyjne – „Bieg po zdrowie” lata 20042005, udział w spotkaniach ze sztuką w formie jednodniowych wyjazdów do
teatru oraz turnusów rehabilitacyjnych w którym udział wzięło ok. 220 osób.
Staramy się zrobić wszystko, aby dać osobom niepełnosprawnym odrobinę
radości w tej szarej rzeczywistości.

