
F U N D A C J A  " P O T R A F I Ę  P O M Ó C "  
Świadomość, edukacja, kompleksowe wsparcie 

Fundacja „Potrafię Pomóc” na rzecz Dzieci Niepełnosprawnych 
z Wadami Rozwojowymi działa od 2008 roku z inicjatywy rodziców dzieci 

z niepełnosprawnościami i z chorobami rzadkimi. Wspiera całe rodziny - dzieci,
młodzież, osoby dorosłe z niepełnosprawnościami, 

chorobami rzadkimi i ultrarzadkimi. 

. 

unikatowe w skali kraju Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne Chorób Rzadkich 

Mieszkanie Opieki Wytchnieniowej, 

Instytut Dostępności, Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny dla Wyjątkowych Dzieci 

pierwsza w Polsce Wrocławska Szkoła Rodzenia dla Osób z Niepełnosprawnościami. 

Z inicjatywy fundacji we Wrocławiu działają m.in.: 

       im. Bartłomieja Skrzyńskiego, 

       i Terapeutyczny Punkt Przedszkolny dla Wyjątkowych Dzieci,

www.potrafiepomoc.org.pl
www.centrum.potrafiepomoc.org.pl



IDEA
Warsztaty „Wchodzę w rolę” mają na celu ukazanie
dzieciom w wieku przedszkolnym i szkolnym świata 
z perspektywy dzieci z różnego rodzaju
niepełnosprawnością. W trakcie zajęć dzieci poznają
bariery, z którymi na co dzień mierzą się ich rówieśnicy
ze szczególnymi potrzebami.

Pomysłodawcą i organizatorem zajęć jest 
Fundacja "Potrafię Pomóc". Warsztaty są bezpłatne
dzięki współfinansowaniu ze środków PFRON będących
w dyspozycji Urzędu Miasta Wrocławia – Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach projektu
“Wrocław bez Barier”.

WARSZTATY WCHODZĘ W ROLĘ 

Rozbudzanie empatii dziecka w kontakcie 

Nabycie wiedzy merytorycznej i praktycznej 

Zrozumienie potrzeb i utrudnień osób żyjących 

Rozwój kompetencji społecznych;

Nauka pomocy osobie z różnymi
niepełnosprawnościami.

      z osobami z różnymi niepełnosprawnościami;

      „jak funkcjonuje osoba z niepełnosprawnością 
      w życiu codziennym”;

       z niepełnosprawnościami.

Zapraszamy do kontaktu!

Koordynator projektu
Agata Golanowska 
 a.golanowska@potrafiepomoc.org.pl
 +48 509 685 328

PRAKTYKA
Warsztaty „Wchodzę w rolę” to przedstawianie aktywności opierających się na symulacjach
codziennych sytuacji, w których żyją dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. Podczas warsztatów
dzieci mogą przećwiczyć m.in. poruszanie się na wózku, chodzenie o kulach lub przy użyciu
specjalnych gogli zobaczyć świat dzieci z różnymi wadami wzroku. Prowadzący instruują 
i równolegle uzupełniają ich wiedzę merytoryczną, uwrażliwiając na drugiego człowieka żyjącego 
z niepełnosprawnością. Terapeuci podczas warsztatów wykorzystują specjalistyczny sprzęt, m.in.
wózki, kule, laski, gogle imitujące różne wady wzroku, balkoniki, słuchawki wygłuszające otoczenie
czy bandaże służące np. do obwiązywania i wyłączania jednej kończyny, tak, aby zasymulować 
np. amputację.

PROWADZĄCY
Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych specjalistów, m.in. przez terapeutę zajęciowego,
fizjoterapeutę, pedagoga specjalnego. 

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W WARSZTATACH JAK ZGŁOSIĆ SZKOŁĘ DO UDZIAŁU


