
 
 
 

 
Łukasz Siemież                       
Sensor Zachodnia 1 
ul. Zachodnia 1, 53-643 Wrocław                                                                                               
tel.: +48 669 664 226                                                                                                                                       Wrocław 01.04.2019       
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do:  Departament Edukacji 

50-031 Wrocław 
ul. W. Bogusławskiego 8,10 

 

 
Podanie 

 
 

Działając w imieniu placówki Sensor Zachodnia1, której podmiotem prawnym jest Fundacji Wspierania 
Aktywności Lokalnej „FALA” zwracamy się do Państwa z informacją o chęci wsparcia podczas planowanego 
ogólnopolskiego strajku nauczycieli.   

 
Dysponujemy: 

 Minimum 10 aktywnymi osobami (stażyści, wolontariusze oraz osoby prowadzące placówkę; osoby 
dorosłe w tym terapeuta funkcjonalny, rodzice, pracownicy Fundacji) 

 Placówką (95m2) w której na głównej Sali mieści się swobodnie 25 osób (1 klasa) – sala 45 m2  
Salka rehabilitacyjna około 15m2, aneks kuchenny i toaleta (bez odbioru sanepidu) 

 Sprzętem do przełamywania barier dot. niepełnosprawności 

 Grami i zabawami edukacyjno – sportowymi 

 Sprzętem do zajęć sportowych 

 Materiałami do zajęć plastyczno-technicznych 

 Telewizorem wraz z odtwarzaczem dvd 
 

Oferujemy:  

 zajęcia plastyczno-techniczne 

 wspólne czytanie 

 oglądanie filmów edukacyjnych 

 zajęcia sportowe 

 warsztaty kulinarne 

 gry i zabawy 
 

 
Jesteśmy otwarci również na Państwa propozycje. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
OPIS idei i działalności placówki: 

 
SENSOR ZACHODNIA 1 to placówka, która nie ma osobowości prawnej, dlatego Fundacja Wspierania 

Aktywności Lokalnej FALA jest tzw. organem prowadzącym.  
 

Nasze hasło, które już wdrażamy w życie to: Jesteśmy po to, by życie słało się lepsze i łatwiejsze!  
 

Miejsce to służy aktywizacji i rehabilitacji społecznej oraz zawodowej różnych środowisk. Zostało utworzone 
przez współpracujące ze sobą organizacje. Jest miejscem przyjaznym, otwartym na potrzeby osób, które chcą lub już 
aktywnie, funkcjonują i odnajdują się w społeczeństwie. Pokazujemy jak zrozumieć i nauczyć się, że mogą godnie żyć, 
a bariery tkwią tylko w ich umyśle. Uczymy jak je pokonać, wspieramy i pomagamy w dążeniu do samodzielności. 
Grono trenerów, fizjoterapeutów, terapeutów, oraz ludzi dobrej woli prowadzi zajęcia w kierunku usprawnienia.  

 

Sensor Zachodnia 1 jest miejscem przyjaznym, łączącym ideę arteterapii, rehabilitacji, integracji, aktywizacji 
społecznej i zawodowej ze stworzeniem przestrzeni do samorealizacji, szczególnie dla osób potocznie określanych 
jako „niepełnosprawnych”. Prowadzone są tutaj zajęcia usprawniające oraz warsztaty i szkolenia. Placówka jest 
miejscem otwartym na środowisko lokalne. Pragniemy, aby każdy człowiek bez względu na swoje ograniczenia/ 
deficyty, był postrzegany tak samo bez rozróżnienia na status, wiek czy dysfunkcję.   

 
 

Działamy bo chcemy osiągnąć sukces = progres! Naszą misją jest podniesienie kompetencji ludzkich, poprzez 
przełamanie negatywnych stereotypów i schematów zakotwiczonych w społeczeństwie. Zapraszamy każdego! 
Małego, średniego i dużego. Zajęcia usprawniające, plastyczne, indywidualne, arteterapeutyczne, teatralne, 
muzyczne, edukacyjne, psychologiczne i ogólnorozwojowe prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę. 
Dysponujemy świetlicą Rady Osiedla oraz kącikiem dla dziecka. Pomagamy w nauce jazdy, zarówno na wózku jak 
i samochodem oraz w przygotowaniu do egzaminów zarówno teoretycznych jak i praktycznych.  

 

Chcemy przyczynić się do przełamywania istniejących barier i stereotypów, zwłaszcza w postrzeganiu osób 
z niepełnosprawnością. Tworzymy na mapie Wrocławia wyjątkowe miejsce, w którym być może nawet spełniać będą 
się marzenia, bądź aktywizując zawodowo. Sensor Zachodnia 1 to również miejsce, gdzie powstaje galeria ON’Art, 
prezentująca twórczość artystyczną zarówno osób z dysfunkcją, jak i osób sprawnych. Regularnie prowadzone będą 
aukcje i licytacje prac artystów, z których dochód przekazywany będzie na stypendia umożliwiające artystyczny 
rozwój osobom z różnymi dysfunkcjami oraz na działania, wsparcie a nawet turnusy rehabilitacyjne.  

 
Zachęcamy do obejrzenia informacji na nasz temat: 

• www.youtube.com/watch?v=2I71JJcH_Do                                              •  www.facebook.com/sensor.zachodnia1  
• www.wroclaw.tvp.pl/26359559/29072016-2145 (od 8minuty)           •  www.onisprawni.pl 

 
Uzupełnieniem miejsca aktywizacji różnych środowisk ma być pierwsza, kawiarenka w której zamiast krzeseł 

będą wózki inwalidzkie. Pragniemy dać społeczeństwu możliwość spoglądania na Świat z innej perspektywy, aby 
mogli dokładniej zrozumieć i z miłym akcentem doświadczyć sposobów poruszania się za pomocą wózka. Spotykamy 
się, aby wspólnie działać i spędzać miło czas. Dołącz! Zapraszamy! 

 
 
 

                                                                                        Z nadzieją na współpracę  
Łukasz Siemież 

Wspieram i wpłacam z dopiskiem na Sensor Zachodnia 1: 

Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej „FALA” , Raiffeisen POLBANK  nr. 62 1750 0012 0000 0000 3087 9325 

http://www.youtube.com/watch?v=2I71JJcH_Do
http://www.facebook.com/sensor.zachodnia1
http://www.wroclaw.tvp.pl/26359559/29072016-2145

