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Stowarzyszenie „Przyjazny Dom” powstało w roku 2011 z 
inicjatyw rodziców i opiekunów podopiecznych 
Środowiskowego Domu jak również personelu ośrodka 
wsparcia. Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatna działalność 
statutowa na rzecz dorosłych osób z niepełnosprawnością 
intelektualną i chorych psychicznie. Organizacja oferuje 
wsparcie i pomoc specjalistyczną środowiskom 
współistniejącym z osobami Niepełnosprawnymi. 
Stowarzyszenie realizuje kompleksowe działania aktywizujące, 
wspierające i integrujące środowisko osób z 
niepełnosprawnością poprzez takie formy jak: wsparcie 
rehabilitacyjno – terapeutyczne, działania z zakresu promocji 
pozytywnego wizerunku Osób z zaburzeniami Psychicznymi 
w lokalnym i regionalnym środowisku, promocja i ochrona 
zdrowia psychicznego, działanie na rzecz integracji Osób 
 Zaburzeniami Psychicznymi ze środowiskiem lokalnym oraz 
rozwijania kontaktów i współpracy w szczególności w zakresie 
ochrony zdrowia psychicznego, propagowanie 
i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji wśród 
osób niepełnosprawnych psychicznie, ich rodzin i opiekunów,  
upowszechnianie i organizowanie działań z zakresu kultury 
i sztuki wśród osób z zaburzeniami psychicznymi, ukazywanie 
i promowanie potencjału twórczego, tkwiącego w osobach 
 niepełnosprawnością psychiczną.  
Stowarzyszenie od kilku lat jest inicjatorem  działań i 
przedsięwzięć o zasięgu lokalnym i regionalnym jak: 

1. Turniej Zadań Praktycznych i Życiowych dla śds Woj. 
Zachodniopomorskiego, 

2. Turniej Strzelecki dla Osób Niepełnosprawnych Powiatu 
Wałeckiego, 

3. Wałecki Bieg i Marsz Dwóch Skarpet, 



4. Konkurs na plakat dot. niepełnosprawności psychicznej 
i intelektualnej dla ŚDS woj. zachodniopomorskiego, 

5. Cykliczne warsztaty edukacyjne w szkołach 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych dotyczące 
problematyki zaburzeń psychicznych , 

6. Projekty aktywizujące i wspierające Osoby 
Niepełnosprawne ( osoby z zaburzeniami psychicznymi) 
z takich dziedzin jak: sport i rekreacja, ekologia, kultura 
i sztuka, wiedza obywatelska i patriotyczna. 

 

 

Obszar działalności organizacji 

- pomoc społeczna, ochrona i promocja zdrowia, działalność na rzecz osób 

niepełnosprawnych, 

 



 

 

 



 

 

 

 


