
INKUBATOR INNOWACJI 
SPOŁECZNYCH WIELKICH JUTRA :                                        

Usługi opiekuocze dla osób zależnych

Razem można więcej

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i 
Słabowidzących CROSS

Integracyjne Stowarzyszenie Aktywności Fizycznej Niewidomych,
Słabowidzących i Przewodników „GUIDE”

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (IV Oś
Priorytetowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020: Innowacje społeczne i współpraca

ponadnarodowa, Działanie 4.1: Innowacje społeczne),



Kim jesteśmy?

Integracyjne Stowarzyszenie Aktywności Fizycznej 

Niewidomych, Słabowidzących i Przewodników „GUIDE”

- Kursy, szkolenia – przeprowadzimy!

- Imprezy, zawody – zorganizujemy!

- Asystentura sportowa – pomożemy!

- Umiejętności – nauczymy!

- Sprzęt, adaptacje – doradzimy!

Dolnośląski Specjalny Ośrodek 

Szkolno-Wychowawczy nr 13 

dla Niewidomych i Słabowidzących

im. Marii Grzegorzewskiej

we Wrocławiu 

Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu:

- SWFIS,

- KU AZS DSW, 

- DUTW,

- Biuro Karier.



Kim jesteśmy?

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportu i 

Turystyki Niewidomych i Słabowidzących 

CROSS powstało w 1991 roku.

Stowarzyszenie ma zasięg ogólnopolski i zrzesza obecnie

ponad 4000 członków w 41 jednostkach terenowych

zlokalizowanych na terenie całej Polski.

Kluby mieszczą się we wszystkich większych miastach Polski i prowadzą swą

działalnośd na terenie całego kraju.

Dyscypliny:
Szachy,
Brydż,
Warcaby,
Biegi,
Kajakarstwo,
Żeglarstwo,
Wioślarstwo,
Kręglarstwo,
Bowling,
Pływanie,
taniec sportowy,
Showdown,
Nordic walking,
Narciarstwo.

http://paralympic.org.pl/


Jaki problem postanowiliśmy rozwiązad?

Problemy dysfunkcji wzroku: obniżenie ostrości wzroku i ubytki w polu widzenia
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Dlaczego NORDIC WALKING?



DLA KAŻDEGO!

Także dla osób z niepełnosprawnością.

Nie tylko z dysfunkcją wzroku.

Także z MPD!

Dlaczego NORDIC WALKING?



A także do:

- seniorów - z wiekiem parametry wzrokowe ulegają obniżeniu!

- wszystkich osób wymagających wsparcia i asystentury!

Słabowidzący – mogą chodzid z przewodnikiem lub bez – najczęściej bez kontaktu 

Niewidomi - chodzą z przewodnikiem - najczęściej w kontakcie

Do kogo adresujemy rozwiązanie?

Model wsparcia aktywności sportowej osób z niepełnosprawnością wzrokową -

niewidomych i słabowidzących oraz profesjonalnie przygotowanych przewodników

(asystentów) sportowych.



Nasze rozwiązanie:

Przeszkolenie asystentów/przewodników z zakresu Nordic Walking, pedagogiki 

specjalnej - tyflopedagogiki.

Przeszkolenie „zawodników” Nordic Walking.

Szkolenie z pierwszej pomoc, elementów psychologii (także sportu).

Zajęcia praktyczne wspólne: zawodnik-przewodnik.

Uprawnienia  instruktorskie.

Efekt uboczny – start w zawodach.



Kto jeszcze może zastosowad nasze rozwiązanie?

Rozwiązanie kierujemy także do przewodników/asystentów:

- osoby pełnoletnie,

- uprawiające sport,

- chcące z osobą niewidomą/słabowidzącą brad udział w różnych formach

aktywności fizycznej.

Projekt adresowany jest także do wszystkich podmiotów, które w swojej

działalności promują aktywnośd fizyczną osób z niepełnoprawnością wzrokową:

- Domy Pomocy Społecznej, 

- Organizacje Pozarządowe, 

- Kluby Sportowe, 

- Ośrodki Szkolno-Wychowawcze, 

- Warsztaty Terapii Zajęciowej.

- UTW.



Jakie są efekty naszego testowania?

Skuteczność metody

w opinii uczestników

Minimum 

skuteczności [%]

UZYSKANO

Wiedza z zakresu NW 90 100

Umiejętności NW 90 90

Przychylność NW 80 80/

20 zależne od przewodnika

Poprawa sprawności fizycznej 50 70/

30 wysoka wyjściowa

Przydatność dla osób 

niewidomych/słabowidzących

90 90

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiIu_vd9aDgAhXMa1AKHYitDP0QjRx6BAgBEAU&url=https://pixabay.com/pl/wykres-danych-wzrostu-163549/&psig=AOvVaw0ApioPqDzI6HWyWQO7GeVk&ust=1549329856512173


Jak testowaliśmy nasze rozwiązanie?

1. W ramach modelu przygotowaliśmy program przeszkolenia przewodników, 

a następnie wspólnych zajęd sportowych przewodników oraz osób z 

dysfunkcjami narządu wzroku. 

2. Przeprowadziliśmy szkolenia.

3. Wykonaliśmy zajęcia praktyczne.



Jak testowaliśmy nasze rozwiązanie?

4.  Sprawdziliśmy wskaźniki.

5.  Dokonaliśmy analizy.

6.  Przygotowaliśmy materiały.

7.  Wzięliśmy udział w eliminacjach 

a następnie w zawodach 

– Mistrzostwach Świata 

Nordic Walking

w Mosinie 1.07.2018



Jakie materiały udostępniamy w ramach licencji –
czyli z czego składa się produkt finalny.

W ramach licencji udostępniamy materiały szkoleniowe

w formie podręcznika z zakresu:

Przeszkolenia przewodników NW, pedagogika specjalna - asystentura.

Przeszkolenia zawodników NW.

Przeszkolenia i wsparcia psychologicznego.

Konspektów zajęd praktycznych.

Wzoru szelek dla niewidomego i przewodnika.

Karty oceny techniki Nordic Walking.



KONTAKT

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych

i Słabowidzących CROSS

biuro@cross.org.pl 22 412 18 80

ul. Konwiktorska 9, 00-216 Warszawa

Integracyjne Stowarzyszenie Aktywności Fizycznej Niewidomych,

Słabowidzących i Przewodników „GUIDE”

Dr Dariusz Rutkowski 507 067 266

ul. Kamiennogórska 16, 54-034 Wrocław



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

INKUBATOR INNOWACJI SPOŁECZNYCH WIELKICH JUTRA

DGA S.A., ul. Towarowa 37 (piętro 3),
61-896 Poznao
tel. bezpośredni 505 820 079
tel. 61 859 59 00, fax 61 859 59 01
e-mail: biuro@inkubatorwielkichjutra.pl
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