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Stowarzyszenie „Blisko Dziecka” jest organizacją pożytku publicznego działającą na rzecz dzieci
i młodzieży szczególnie niepełnosprawnej, z rodzin ubogich i niewydolnych wychowawczo.
Stowarzyszenie działa od roku 2004, w tym czasie zrealizowało szereg zadań służących
rehabilitacji, edukacji, rozwojowi dzieci i młodzieży głównie niepełnosprawnej m.in. organizacja
turnusów rehabilitacyjnych, wycieczki edukacyjne, organizacja konferencji, pomoc charytatywna,
wymiana młodzieży, podnoszenie świadomości społeczności lokalnej w zakresie potrzeb osób
niepełnosprawnych. Członkami stowarzyszenia są 44 osoby głównie rodziny osób
niepełnosprawnych.
List intencyjny
Poszukujemy możliwości sfinansowania remontu i adaptacji zabytkowego budynku pod potrzeby
dzieci i młodzieży niepełnosprawnych.
PROJEKT: „Powstanie Ośrodka Edukacyjno - Rehabilitacyjnego” w Żychlinie (woj. Łódzkie)
w ramach którego będzie funkcjonować:
1. Środowiskowy Dom Samopomocy - placówka wsparcia dla młodzieży niepełnosprawnej
oraz osób z zaburzeniami psychicznymi mająca na celu rehabilitację społeczną (aktywizację
i przygotowanie do samodzielnego życia), przygotowanie do zawodu, psychoterapię
i integrację społeczną. Prowadzona będzie także nauka języków obcych oraz muzykoterapia.
2. Wczesna Rehabilitacja Dzieci - prowadzenie bezpłatnych usług medycznych służących
szczególnie rehabilitacji: ruchowej, trening neurofeedbach, metoda PNF, terapia manualna.
3. Poradnictwo psychologiczne - wsparcie psychologiczne dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej oraz ich rodzin, treningi grupowe i indywidualne.
Cel główny projektu: Aktywizacja i edukacja zawodowa młodych niepełnosprawnych osób,
rehabilitacja społeczna i medyczna dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, Poprawa zdrowia
fizycznego i wspieranie psychospołeczne uczestników i ich rodzin. Projekt przyczyni się także do
zmniejszenia bezrobocia w powiecie oraz integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem.
Projekt przyczyni się też do ratowania zabytku i ochrony środowiska.
Katastrofalny stan budynku przeznaczonego na Ośrodek
- Budynek w Żychlinie przekazany Stowarzyszeniu do użytku przez Kościół. Budynek jest
wpisany do rejestru zabytków w gminie Żychlin. Stan do generalnego remontu, budynek
bardzo zniszczony. Wewnątrz w stanie ruiny, niezdatne do użytku pomieszczenia i schody.

Szukane fundusze dla realizacji projektu łącznie z wszelkim wyposażeniem
i kosztami wstępnych działań ogółem wynoszą 1 346 tys. zł.

