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Idea 



Idea 

Projekt "LASY DLA ŻYCIA", realizowany przez krakowską fundację Forum 
Rozwoju Inicjatyw Lokalnych ma na celu: 
• otwieranie naturalnych przestrzeni (lasów) dla osób o różnych 

rodzajach i stopniach niepełnosprawności w celach zdrowotnych, 
rehabilitacyjnych, edukacyjnych, rekreacyjnych  
i turystycznych  

• profilaktyka zdrowia psychicznego, w tym możliwość rehabilitacji, 
terapii, aktywizacji i edukacji osób niepełnosprawnych  

• edukacja leśników, studentów w zakresie komunikowania się  
z osobami niepełnosprawnymi 

• promocja w lasach miejsc przyjaznych ludziom niepełnosprawnym  
• budowanie i promowanie wolontariatu  



Idea 

 Projekt należy traktować wielowątkowo, jest realizowany  
na różnych płaszczyznach współpracy w zależności  
od możliwości pozyskiwania środków 



Idea 

 Projekt realizowany jest w oparciu o potencjał naukowy  
i wolontariat studentów Koła Naukowego Leśników Wydziału Leśnego UR w 
Krakowie, słuchaczy Studiów Podyplomowych Edukacja Przyrodniczo-Leśna  
 

 przy współpracy: 

 Uniwersytet Trzeciego Wieku  
(im. Jana Pawła II) 
 AWF (Wydz. Rehabilitacji Ruchowej) 
Politechnika Krakowska 
Uniwersytet Pedagogiczny  
MDK „Dom Harcerza” 
Lasy Państwowe 

 patronat medialny - Radio Kraków,  
TVP Kraków, Trybuna Leśnika 

 
 



Efekty 



Partnerstwo – uczestnicy projektu (2014-2015) 

 Dom Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 41 w Krakowie  
  
 Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta przy ul. 

Nowaczyńskiego 1 w Krakowie 
  
 Uczestnikami była grupa 40 mieszkańców obu placówek - osób 

niepełnosprawnych psychicznie i z przewlekłymi schorzeniami 
somatycznymi, które na co dzień przebywają w zamkniętym 
środowisku DPS. W części działań w ramach projektu 
uczestniczyły jeszcze 3 inne krakowskie DPS. 



Integracja 



Integracja 



Integracja 



Zdrowie - kontakt z naturą - sylwoterapia 



Zdrowie - kontakt z naturą - sylwoterapia 



Rehabilitacja 



Rehabilitacja 



Rekreacja i turystyka 



Rekreacja i turystyka 

 Rekreacja aktywna w sposób istotny  
dopełnia proces kompleksowej  
rehabilitacji – jej uprawianie  
wspomaga proces podnoszenia  
sprawności i wydolności fizycznej  
do poziomu gwarantującego  
samodzielność życiową.  
Jednocześnie edukacyjny  
charakter podejmowanych  
wyjazdów i organizowanych imprez  
daje wiele satysfakcji.  



Edukacja 



Edukacja 



Edukacja 



Edukacja 



Infrastruktura edukacyjna 

 Coraz więcej przestrzeni jest przystosowana do poruszania się 
osób z upośledzeniem funkcji ruchu  
np. podjazdy, barierki. 

 Pojawia się coraz więcej miejsc i obiektów, które spełniają 
oczekiwania osób niewidomych.  Najczęściej stosowanym 
środkiem przekazu są tabliczki z pismem Braille’a, rzadko 
spotyka się technikę grafiki dotykowej, audiodeskrypcję,  
czy tzw. zabawki interaktywne. 

 



Infrastruktura edukacyjna 



Infrastruktura edukacyjna 



Infrastruktura edukacyjna 



Działania wspierające –  
doskonalenie warsztatu edukatorów 



Działania wspierające –  
doskonalenie warsztatu edukatorów 



Wiedza o niepełnosprawności 



Seminarium naukowe  
„Lasy dla życia-lasy bez barier”, Zakopane 25-27.09.2015 
 
W seminarium wzięło udział  kilkudziesięciu przedstawicieli 
podmiotów różnych dziedzin życia społecznego 
współpracujących z niepełnosprawnymi (leśnicy, pracownicy 
DPS, przedstawiciele uczelni wyższych, wolontariusze, 
seniorzy, dziennikarze)  
  
 
Seminarium  składało się  
z  części studyjnej w Ośrodku  
Edukacji Leśnej oraz z  części  
terenowej – 2 wizyty studyjne  
na terenie Nadleśnictwa  
Nowy Targ i Tatrzańskiego PN 



Wiedza o niepełnosprawności/infrastruktura    



To ważny aspekt w pracy edukatorów 



To ważny aspekt w pracy edukatorów 



To ważny aspekt w pracy edukatorów 



Wiedza o niepełnosprawności – edukacja leśników 



Wolontariat 



Wolontariat 



 
Doświadczeni wolontariusze - „Leśne Bure Misie” 



KLUB PRZYJACIÓŁ LASU - MDK "Dom Harcerza" w Krakowie 
 
  



AKADEMIA LEŚNEGO ODKRYWCY 



Warsztaty kameralne ALO 



Warsztaty kameralne ALO 



Warsztaty kameralne ALO 



Warsztaty terenowe 



Zdrowie - kontakt z naturą - sylwoterapia 



Perspektywy rozwoju 

Projekt "Lasy dla życia" znalazł się w Atlasie dobrych praktyk 
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014 
opracowanym przez Departament Pożytku Publicznego  
w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej 

Integracja różnych środowisk 
wokół problematyki 
aktywizacji i poprawy jakości 
życia osób niepełnosprawnych 
 
Popularyzacja projektu w 
innych DPS w Małopolsce 



Dziękuję za uwagę 

tekst 



LASY DLA ŻYCIA 

www.lasydlazycia.info 
   
       facebook.com/fundacjafril 
  
FORUM ROZWOJU INICJATYW LOKALNYCH 
Adres siedziby: Kraków, ul. Rydla 45 B/ 80 mail: 
biuro.fril@gmail.com 
 

http://www.lasydlazycia.info/
mailto:biuro.fril@gmail.com
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