
KOCHAM MĄDRZE 
Grupa psychoterapeutyczno-

rozwojowa dla rodziców  
i opiekunów osób  

z niepełnosprawnością

PROFESJONALNA POMOC I  WIEDZA 
wsparcie merytoryczne 

i praktyczne z zakresu 

psychologii i psychoterapii 
dla rodziców oraz opiekunów

OPIEKA TERAPIA  SOCJAL IZACJA
wdrażanie osób 

z niepełnosprawnością 

w aktywne działania 

poprawiające jakość życia 

osobistego i społecznego

WZMACNIANIE  POTENCJAŁU
jednoczesna praca 

z niepełnosprawnym oraz jego 

opiekunem , oparta na szukaniu 

i rozwijaniu posiadanych zasobów

SZACUNEK DLA CZŁOWIEKA
przebywanie ze sobą i dla siebie, 

wypełnione pozytywnymi 
wzorcami oraz gotowością 

łamiania stereotypów

Wesprzyj  nas i  dz ięki  nam pomagaj  innym!



JAK TO SIĘ STAŁO?
Doświadczenie w pracy z rodzinami oraz kontakt  
z różnymi środowiskami, w tym psychologów i

terapeutów, doprowadziły nas do ważnego wniosku:

Koszt  projektu:   46800 zł

Brakuje  nam więc 

Wkład własny: 5000 zł

Darowizny: 5760zł

36040 zł, by móc pomagać

wsparła  nas Fundacja Energa

rodzice i opiekunowie osób ze sprzężoną 
niepełnosprawnością nie są w stanie poradzić sobie 

z trudnymi emocjami związanymi z posiadaniem 
dziecka z niepełnosprawnością.

Ich codzienność naznaczona jest między innymi:
· brakiem odpowiedniego wsparcia finansowego, 

a co za tym idzie zatroskaniem o możliwość dalszego 
leczenia niepełnosprawnego, 

· poczuciem winy i wstydu wynikającymi z presji 
otoczenia, 

· odsuwaniem na dalszy tor własnych potrzeb 
i komfortu życia na rzecz osoby niepełnosprawnej. 

Tak wysoki  koszt  projektu wynika ze  specjalnych potrzeb grupy 
docelowej  oraz  założenia ,  że  pomoc,  której  chcemy udzie lać ma 

charakteryzować się  PROFESJONALIZMEM oraz  WYSOKIMI  STANDARDAMI

CHCESZ POMÓC?

Projekt zakłada powstanie grupy psychoterapeutyczno-rozwojowej
dla rodziców, rodziny oraz opiekunów prawnych osób  

z niepełnosprawnością oraz zorganizowanie zajęć
arteterapeutyczno-socjalizujących dla dzieci, młodzieży i dorosłych  
z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężoną, w stopniu lekkim,

umiarkowanym i znacznym.

SKONTAKTUJ SIĘ z nami lub WPŁAĆ DAROWIZNĘ
ul .  Bp T .  Kubiny 5  

41-600 Świętochłowice 
te l .  32 793 64 98 

kontakt@fundacjarodzin .p l  

Konto bankowe:  
29 1750 0012 0000 

0000 3312 8088 
z  dopiskiem:  KOCHAM MĄDRZE


