
 

Formularz Zgłoszeniowy 

propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2014 rok 
 
 
 

 
1. Tytuł zadania 

(Należy wpisać pełny tytuł zadania. Tytuł zadania powinien być sformułowany tak, aby jednoznacznie obrazował 

faktyczne zadanie, które ma być realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2014 rok.) 

 

     CENTRUM DIAGNOZY, TERAPII I REHABILITACJI DZIECIĘCEJ - wykonanie drogi dojazdowej wraz 

z infrastrukturą otaczającą oraz wyposażenie placówki w meble i sprzęt rehabilitacyjny.  
 

 
2. Lokalizacja, miejsce realizacji zadania 

(Należy określić obszar, na którym  realizowany będzie projekt podając dane umożliwiające przestrzenną 
lokalizację  projektu.) 

 
Miejsce realizacji zadania: budynek przy ul. Wawrzyniaka 7a i teren przyległy 
 
     Budynek jest zlokalizowany na działce nr 19/42 oraz na dwóch działkach nr 9/18 i 9/17 będących dopełnieniem 
terenu w obrębie 2147 Pogodno. 
     Obiekt stanowi część historycznego zespołu szpitala Bethanien. Cały zespół jest wpisany do Rejestru Zabytków 
pod nr A 1076 decyzja KI.III.5340/6/86 z dnia 20.06.1986 r. 
 

3. Opis zadania 

(Proszę opisać, co dokładnie ma zostać wykonane oraz wskazać główne działania związane z realizacją 

zadania.) 

 

     Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza” zakończyło już  

postępowanie prowadzone z zachowaniem zasady konkurencji w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty 

na „Przebudowę budynku Kontrasty wraz ze zmianą sposobu użytkowania”. Prace remontowe rozpoczną się 

jeszcze w tym roku (planowany termin rozpoczęcia inwestycji: październik 2013 r.). 

     Przewidywany termin zakończenia prac to sierpień 2014 r. W nowym obiekcie, w rozszerzonym zakresie, 
Stowarzyszenie kontynuować będzie działalność opiekuńczą, diagnostyczną i rehabilitacyjno-terapeutyczną 
realizowaną dotychczas w ramach Specjalistycznego Centrum Diagnozy, Terapii i Rehabilitacji Dziecięcej 
mieszczącego się obecnie w siedzibie przy ul. Boh. Warszawy 27B.  

     W obszarze działalności remontowanej placówki funkcjonować będą: 
1. Przedszkole specjalne dla dzieci niepełnosprawnych 

2. Świetlica Terapeutyczna 

3. Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna 

4. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

 

     Aby obiekt był w pełni funkcjonalny niezbędne jest wykonanie drogi dojazdowej do placówki wraz  
z infrastrukturą otaczającą (zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy nr 406/12 Biura Miejskiego Konserwatora 
Zabytków – pismo BMKZ-S.4125.388.2012.EW), a także wyposażenie placówki w sprzęt rehabilitacyjny oraz 
meble.  
     W ramach zadania zaplanowano zatem: 

1) poszerzenie  drogi dojazdowej do obiektu, wyłożenie jej odpowiednią nawierzchnią, z której korzystać będą 
zarówno podopieczni ośrodka, jak również w mieszkańcy kamienicy czynszowej mieszczącej się 
za działkami zawiadywanymi przez Stowarzyszenie (służebność drogi). Ponadto zostaną wykonane 
chodniki, którymi przemieszczać się będą korzystający z placówki; 

2) wykonanie parkingów, w tym parkingów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych; 

3) wykonanie placu zabaw dla dzieci niepełnosprawnych; 

4) wykonanie elementów małej architektury (ogrodzenie, ławki, oświetlenie itp.); 

5) wykonanie nasadzeń, regulacja zabytkowego drzewostanu; 

6) wyposażenie placówki w sprzęt rehabilitacyjny oraz meble. 

 

     Wykonanie infrastruktury otaczającej będzie polegało na przeprowadzeniu prac wyburzeniowych, korekcie 
istniejącego układu drogowego, dojścia do budynku, komunikacji wewnętrznej, jak również na utworzeniu placu 
zielonego z rekreacją i placem zabaw dla dzieci.  

 

 
     W skład wyposażenia placówki wejdą:  



1) meble (szafeczki dla dzieci do przedszkola specjalnego, biurka dla specjalistów, szafy, regały 

na dokumentację, stoły do prowadzenia terapii, krzesła, ławeczki itp.),  

2) sprzęt rehabilitacyjny (łóżka do masażu, fotele i pionizatory, drabinki gimnastyczne, wózki inwalidzkie 

służące do transportu dzieci na terenie ośrodka, podpórki i balkoniki, kule, schody do prowadzenia terapii, 

kozetki lekarskie, tor do nauki chodzenia, aparaty do elektroterapii, magnetoterapii, laseroterapii, suche 

baseny itp.) 

     

     Na wykonanie powyższych prac Stowarzyszenie nie posiada środków finansowych. Nasza organizacja  
natomiast posiada projekt  na ich wykonanie oraz zgodę na budowę, którą otrzymała 21.12.2012 roku. 

 
 

4. Uzasadnienie zadania 

(Proszę napisać, jaki jest cel realizacji zadania, jakiego problemu dotyczy i jakie rozwiązania proponuje,  

a także uzasadnić, dlaczego zadanie powinno być zrealizowane i w jaki sposób jego realizacja wpłynie na życie 

mieszkańców.) 

 

Cel realizacji zadania:  

 

     Zwiększenie dostępności do nieodpłatnych usług opiekuńczych, diagnostycznych i rehabilitacyjnych dla dzieci 

zagrożonych niepełnosprawnością i osób niepełnosprawnych.  

 

     Cel zostanie osiągnięty poprzez: 

1)  wyremontowanie obiektu przy ul. Wawrzyniaka 27a; 

2) dostosowanie otoczenia zewnętrznego do potrzeb placówki i osób korzystających z jej wsparcia; 

3)  przeniesienie i rozszerzenie działalności Centrum Diagnozy Terapii i Rehabilitacji Dziecięcej. 

 

Problem, którego dotyczy zadanie oraz proponowane rozwiązania: 

 

     Z danych szacunkowych wynika, że problem niepełnosprawności dotyczy bezpośrednio co najmniej 40 000 

mieszkańców naszego miasta, a pośrednio jeszcze dodatkowo kilkudziesięciu tysięcy członków ich rodzin. 

Co dziesiąty mieszkaniec Szczecina jest więc osobą niepełnosprawną. W populacji osób niepełnosprawnych 

wysoki odsetek stanowią dzieci. Poza kwalifikacją są osoby, które ze względu na występujące zaburzenia 

rozwojowe są w grupie zagrożonej niepełnosprawnością. Grupę tą stanowią najczęściej dzieci do lat 7. To właśnie 

na tym etapie  rozwoju podjęcie działań rehabilitacyjnych jest najbardziej skuteczne i może doprowadzić nawet 

do całkowitego wyeliminowania niepełnosprawności.  

     Zapobieganie zjawisku niepełnosprawności, z punktu widzenia zarówno społecznego jak i ekonomicznego jest 

niezwykle ważnym działaniem, gdyż zmniejszanie jej skutków jest dla społeczeństwa mniej kosztowne od pomocy, 

którą Państwo obowiązane jest udzielić osobom dotkniętym niepełnosprawnością. Ci z kolei powinni być otoczeni 

kompleksowym wsparciem, tak, aby zminimalizować skutki zaistniałej niepełnosprawności. 

     Na terenie Szczecina w ramach kompleksowej opieki nad matką i dzieckiem funkcjonują zaledwie 2 placówki. 

Wśród tych dwóch placówek należy wymienić prowadzone przez nasze Stowarzyszenie Specjalistyczne Centrum 

Diagnozy, Terapii i Rehabilitacji Dziecięcej mieszczące się przy al. Bohaterów Warszawy 27B. Centrum rocznie 

udziela wsparcia około 800 podopiecznym. Są to zarówno dzieci zagrożone niepełnosprawnością, jak i osoby 

niepełnosprawne (dzieci, młodzież i dorosłe osoby niepełnosprawne). Pomimo tego, iż placówka udziela wsparcia 

przez 5 dni w tygodniu od godz. 7:00 do 19:30, to ze względu na zbyt małą powierzchnię użytkową (jedynie 

413 m
2
) nie jest w stanie objąć opieką wszystkich potrzebujących. Aktualnie tworzą się długie kolejki oczekujących 

dzieci na podjecie terapii. Na pomoc malutkie dziecko czeka około trzech miesięcy.  

     Jedyną szansą na rozwiązanie tego problemu jest niezwłoczne przeniesienie i rozszerzenie działalności 

w wyremontowanym obiekcie - dawnym klubie „Kontrasty” . 

     Stowarzyszeniu udało się pozyskać środki finansowe, dzięki którym wyremontowany zostanie sam obiekt. 

Aktywowanie w placówce działalności wiąże się jednak z koniecznością dostosowania otoczenia do potrzeb 

uruchamianych w placówce działań opiekuńczych i terapeutycznych oraz z tym, aby została ona wyposażona  

w odpowiedni sprzęt rehabilitacyjny, meble, pomoce dydaktyczne, itd. 

     Funkcjonowanie ośrodka wymaga nie tylko przystosowanych sal terapeutycznych, ale także placu zabaw dla 

dzieci niepełnosprawnych, parkingów, drogi dojazdowej, ogrodzenia dającego gwarancję bezpieczeństwa.   

      

Rezultaty: 

 

1. Dzięki uruchomieniu placówki mieszkańcom Szczecina udostępnione zostaną nieodpłatne usługi 

opiekuńcze, diagnostyczne i terapeutyczno-rehabilitacyjne. Skrócone zostaną kolejki oczekujących dzieci 

na rehabilitację. 

2. Uruchomienie w wyremontowanym obiekcie przedszkola specjalnego i świetlicy terapeutycznej pozwoli 

ok. 70 osobom niepełnosprawnym (dzieciom, młodzieży, osobom dorosłym) na uczestniczenie w wielu 

formach edukacyjnych i terapeutycznych, zaś rodzicom/opiekunom tych osób na podjęcie aktywności 

http://www.gortomed.pl/tor_do_nauki_chodzenia.php
http://www.gortomed.pl/sprzet_rehabilitacyjny/suche-baseny/suche-baseny.php
http://www.gortomed.pl/sprzet_rehabilitacyjny/suche-baseny/suche-baseny.php


zawodowej. 

3. Rozszerzenie działań diagnostycznych i rehabilitacyjnych pozwoli na objęcie opieką dodatkowych 

beneficjentów. Docelowo zakłada się, że rocznie z pomocy ośrodka korzystać będzie około 1200 

podopiecznych. 

4. Przeniesienie działalności Centrum do wyremontowanej placówki pozwoli na utworzenie  

w obecnie zajmowanym ośrodku Środowiskowego Domu Samopomocy, z wsparcia którego docelowo 

korzystać będzie około 48 osób. 

5. Remont przyległego do obiektu zabytkowego terenu (część składowa historycznego zespołu szpitala 

Bethanien) przyczyni się do ratowania miejsc dziedzictwa narodowego. 

6. Centrum Diagnozy Terapii i Rehabilitacji Dziecięcej ma szansę stać się wiodącym ośrodkiem 

w regionie, co niewątpliwie przysłuży się promocji Szczecina, oraz wzmocnienia jego pozycji jako 

miasta przyjaznego osobom niepełnosprawnym. 
 

 
5. Beneficjenci zadania 

(Proszę wskazać, jakie grupy mieszkańców skorzystają z realizacji zadania.) 

 
     Beneficjentami zadania będą dzieci zagrożone niepełnosprawnością oraz osoby niepełnosprawne (dzieci, 
młodzież, osoby dorosłe) - podopieczni Stowarzyszenia „Tęcza”, a także osoby niepełnosprawne oraz zagrożone 
niepełnosprawnością niebędące podopiecznymi Stowarzyszenia – mieszkańcy Szczecina. Beneficjentami będą 
również rodzice/opiekunowie osób niepełnosprawnych.  

 
     W Stowarzyszeniu pomoc otrzymują między innymi beneficjenci: 

 z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego; 

 z wrodzonymi wadami rozwojowymi ośrodkowego układu nerwowego (np. przepukliny oponowo-

rdzeniowe, małogłowie.);  

 obciążeni chorobami  metabolicznymi  układu nerwowego;  

 z zaburzeniami koordynacji ruchowej pochodzenia centralnego;  

 z zespołem mikrozaburzeń czynności mózgu;  

 obciążeni zespołami  genetycznymi;  

 z trwałymi dysfunkcjami aparatu ruchu w tym:   dziecięce porażenie mózgowe, miopatie, zaniki nerwowo-

mięśniowe, następstwa chorób urazowych i zapalnych  OUN;  

 z zaburzeniami integracji sensorycznej;  

 z nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym o ustalonej lub bez ustalonej etiologii; 

 z zespołem upośledzenia rozwoju (Autyzm wczesnodziecięcy, zespół Aspergera); 

 z rozwojowymi wadami wrodzonymi wielu układów; 

 i inne.  
 

 
6. Szacunkowe koszty zadania 

(Proszę uwzględnić wszystkie składowe części zadania oraz ich szacunkowe koszty.) 

 

 

Składowe części  zadania 

 

       Koszt                  

 

Wykonanie drogi dojazdowej do Centrum Diagnozy, Terapii  

i Rehabilitacji Dziecięcej wraz z chodnikami i parkingami  

(roboty drogowe) 

 

 

 

498 000,00 zł 

Wykonanie infrastruktury otaczającej  

(w tym między innymi rozbiórka obiektów zagrażających 

bezpieczeństwu dzieci,  plac zabaw dla dzieci niepełnosprawnych, 

ogrodzenia, regulacja zieleni, nasadzenia, itp.) 

 

 

 

500 000,00 zł 

 

Wyposażenie placówki w sprzęt rehabilitacyjny oraz meble 

 

 

600 000, 00 zł 

 

                                                                                                                Łącznie:  1 598 000,00 zł 

 

 

 

 

 

7. Kontakt do autorów propozycji zadania 



 

Imię  i nazwisko, adres zamieszkania Kontakt (e-mail, telefon) 

  

 

8. Dodatkowe załączniki (nieobowiązkowe): 
 

a) zdjęcie/a dotyczące zgłaszanego zadania – załącznik 1; 

b) mapa z zaznaczeniem lokalizacji zgłaszanego zadania – załącznik 2; 

c) inne, istotne dla zgłaszanego zadania, jakie? (proszę wymienić) 

Plan zagospodarowania terenu – załącznik 3 
 

 
 
Dane osobowe zbierane i przetwarzane są na podstawie art. 23. ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926) w celu: 

 

 

Przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego, w tym 
zamieszczanie przesłanego formularza na stronie www.konsultuj.szczecin.pl 

 
 
 
Badań opinii i oczekiwań społecznych realizowanych przez Urząd Miasta Szczecin 
 

Dane będą przetwarzane w zbiorze roboczym i zostaną usunięte po zakończeniu konsultacji społecznych 

dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2014 rok. 
 

X 

X 

 

http://www.konsultuj.szczecin.pl/


Załącznik nr 1 Zdjęcia dotyczące zgłaszanego zadania 

 

 
 

 

 



Załącznik nr 2 Mapa z zaznaczeniem lokalizacji zgłaszanego zadania 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 Plan zagospodarowania terenu 

 

 


