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  Czym jest Akcja Specjalna? 
 
 

Akcja Specjalna to wakacyjne dwutygodniowe warsztaty dla osób z 

różnymi rodzajami niepełnosprawności.  
 

W 2015 odbyła się szósta Akcja Specjalna. Wyjazd nastawiony był 

na trening samodzielności.  

 

Służyły temu liczne warsztaty - np. kulinarne, prawnicze oraz 

szkolenia z zarządzania finansami i poszukiwania pracy.  

 

Ważna była także indywidualna praca z asystentem, który wspiera 

uczestnika w przekraczaniu barier, rozwijaniu umiejętności i  

wykorzystywaniu swojego potencjału. 
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Akcja Specjalna przygotowywana jest przez Instytut Działań 

Społecznych – organizację działającą całkowicie na zasadzie 

non-profit.  

Zarówno koordynatorzy, trenerzy jak i asystenci nie pobierają za 
swoje działania żadnego wynagrodzenia. Na co dzień pracują 

oni jako przedsiębiorcy, menadżerowie, naukowcy, urzędnicy, 

nauczyciele. Spotykają się, aby pomagać innym.  



 

2010 2011 

2012 2013 

Zaczęliśmy od małego wyjazdu dla 38 osób, lecz 

każdego roku przybywa nam uczestników i 

wolontariuszy … 



… w 2014 i 2015 roku 

wyjazd pod hasłem Myśl 

Inaczej, zorganizowany 

wraz ze  

Stowarzyszeniem 

Kolomotywa, 
zaangażował ponad 

160 osób. 

2015 

2014 



  
W 2014 i 2015 roku przeprowadziliśmy zbiórkę w modelu 

crowdfundingowym na portalu PolakPotrafi.pl. Dla potrzeb 

kampanii nakręciliśmy krótki film, prowadziliśmy również 

codzienną komunikację na Facebooku.  

 
Razem wsparło nas prawie 300 osób, a nasza kampania, 

promująca nowoczesne podejście do niepełnosprawności, 

dotarła do kilkunastu tysięcy odbiorców. 
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www.facebook.com/mysl.inaczej.projekt 



  
W 2015 roku w ramach Akcji Specjalnej odbyły się warsztaty 

usamodzielniające, a wśród nich między innymi: 

 
 

 

Warsztaty z pierwszej pomocy medycznej  Warsztaty kulinarne 

Warsztaty prawnicze Warsztaty zarządzania pieniędzmi 



  
Warsztaty rozwijające kreatywność 

 

 

 

Warsztaty z ceramiki Akcja Specjalna 2015 Warsztaty z decoupage 

Warsztaty fotograficzne Warsztaty muzyczne 

Popisy taneczne 



  
Przygotowany został bogaty program rozrywkowy 

Strzelanie  AEG 

Capoeira Dyskoteki Grille i ogniska 

Karaoke 
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Cały czas trwała indywidualna praca uczestników 

z asystentami 



  Akcja Specjalna 2015 w liczbach 
 

 

 

 

•  60 osób – łącznie wolontariuszy i uczestników 

 

• 12-to dniowy wyjazd do miejscowości Sulejów  

 

• Cykle warsztatów – przynajmniej 1 dziennie   

 

• Imprezy towarzyszące - koncerty, zajęcia sportowe, 

  wycieczki 

 

• Budżet wysokości około 35 tyś zł zawierający następujące koszty: 

• wynajem ośrodka i sal warsztatowych 

• wyżywienie 

• materiały warsztatowe 

• przejazdy autokarowe 

• ubezpieczenie 
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Aby Akcja Specjalna mogła się odbyć, 

przez cały rok zbieramy środki i 

rekrutujemy wolontariuszy.  
 

Nasze źródła finansowania to:  

 

• Darowizny osób prywatnych, firm, instytucji  

• Środki pozyskiwane w trakcie zbiórek publicznych  

• Środki pozyskiwane w trakcie koncertów i     

  festynów charytatywnych 
 

Sponsorzy z lat 2010-2015: 
 



 

Jak będzie wyglądała  

 

Akcja Specjalna w 2016?  
 
 

 

Powodzenie Akcji zależy również od Ciebie! 
 

 

www.facebook.com/Akcja-Specjalna 

www.ids.info.pl 

www.akcjaspecjalna.info 

 

 

Dziękujemy za uwagę 

Stowarzyszenie Instytut Działań Społecznych  

Zbigniew.Glab@ids.info.pl 

Tel. 697 13 70 36 

  

Andrzej.Dzirba@ids.info.pl 

Tel. 508 49 11 66 
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