Zgłoszenie organizacji do akcji
„1 procent zostaw na Ursynowie”(2022rok)
Ankieta informacyjna dla organizacji pożytku publicznego (OPP), które chcą, aby ich
dane zostały umieszczone na stronie www.ursynow.pl/1procent w ramach akcji „1
procent zostaw na Ursynowie”. Ankietę mogą wypełnić organizacje pożytku
publicznego (OPP), które mają swoją siedzibę na Ursynowie lub też których
aktywność jest ukierunkowana na rzecz Ursynowa lub mieszkańców Dzielnicy.
Wypełnioną ankietę* należy przesłać mailem na adres promocja@ursynow.pl z
dopiskiem w tytule maila „1 procent”
Nazwa OPP

Adres OPP
(ulica, kod, miejscowość)

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko
Upośledzonych „Maja”
ul. Na Uboczu 4/45, 02-791 Warszawa, miejsce
działalności: Ośrodek Wsparcia i Integracji, 02-793
Warszawa, ul. Belgradzka 33

E-mail
maja3@xl.wp.pl
WWW

https://stowarzyszenie-maja.pl/;
https://www.facebook.com/stowarzyszeniemaja
Telefon
780-040-189; 780-40-052
Fax
Numer KRS

0000141918
Od kiedy organizacja ma
status OPP?
Opis OPP (krótka historia,
główne cele działania,
sposoby realizacji)

Na co będą przeznaczone
uzyskane środki w ramach
akcji „1 procent” w 2021
roku?

Ilość środków z wpłat 1%
podatku w latach ubiegłych i

2007
Podstawowym celem Stowarzyszenia jest
umożliwienie jak najwyższego poziomu
funkcjonowania psychofizycznego i społecznego
osobom z niepełnosprawnością intelektualną i
sprzężoną w stopniu znacznym i nie zdolnym do
samodzielnej egzystencji bez pomocy osób drugich,
zamieszkałym w szczególności na terenie Dzielnicy
Ursynów i Warszawy.
Środki uzyskane w ramach akcji 1% będą
przeznaczone na dofinansowanie terapii,
rehabilitacji, działalności jedynej na Ursynowie
placówki dziennej z miejscami całodobowymi
i interwencyjnymi dla osób z dużymi deficytami
rozwojowymi, które mają swoje tu miejsce
aktywności.
Kwotę 35572,33 zł przeznaczono na prowadzenie
terapii i rehabilitacji w Ośrodku wsparcia dla osób z

na co zostały przeznaczone? niepełnosprawnością, ( dopłata do: wynagrodzeń
specjalistów, konsultacji ortopedycznych, opłat dot.
lokalu placówki )
Prowadzone działania na
Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko
rzecz Ursynowa i
Upośledzonych „Maja” powstało w 1998 roku,
mieszkańców Ursynowa
początkowo jako grupa inicjatywna rodziców osób
niepełnosprawnych intelektualnie, które po
zakończeniu obowiązku szkolnego, od lat
przebywały w domach na Ursynowie i w sąsiednich
dzielnicach Warszawy. Złączył nas jeden cel:
poprawa losu osób przebywających w izolacji
społecznej, chociaż pod opieką kochających rodzin.
Z determinacją podjęliśmy starania na rzecz
powstania specjalistycznej placówki, która byłaby
„oknem na świat” zarówno dla dzieci członków
naszej organizacji, jak też innych osób
niepełnosprawnych, potrzebujących pomocy.
Rozpoczęliśmy ogromną, jak na nasze skromne
możliwości kampanię społeczną, z udziałem
mediów, poprzez organizację wydarzeń
artystycznych- propagujących ideę powstania
placówki, nawiązywanie współpracy z instytucjami i
placówkami dla dzieci i młodzieży, z samorządem,
instytucjami państwowymi, z którymi mamy
zaszczyt współpracować do chwili obecnej. W 1999
roku, dzięki wydatnej pomocy ówczesnej Gminy
Warszawa Ursynów, kompleksowo
zmodernizowaliśmy i wyposażyliśmy w niezbędne
pomoce do zajęć z podopiecznymi, suterenę w
bloku na Ursynowie, gdzie od roku 2000 działała
jako Ośrodek terapeutycznorehabilitacyjny dla osób
niepełnosprawnych intelektualnie aż do momentu
uruchomienia nowoczesnej placówki przy ul.
Belgradzkiej 33 w roku 2018. W Ośrodku odbywały
się zajęcia z zakresu ogólnego usprawniania i
usamodzielniania, poszerzania wiadomości i
umiejętności, zgodnie z potrzebami podopiecznych,
rozwijania kompetencji komunikacyjnych i
społecznych, rozwoju zainteresowań artystycznych,
udział w przedstawieniach okolicznościowych, w
rehabilitacji ruchowej, na pływalni, w hipoterapii.
Podopieczni wychodzili poza środowisko osób
niepełnosprawnych- poznawali świat podczas
licznych wyjść i wycieczek poznawczych, poznawali
placówki użyteczności publicznej, obiekty kultury,
co roku uczestniczyli w dziesiątkach wydarzeń
artystycznych organizowanych przez nas lub na
zewnątrz, nawiązywali kontakty ze zdrowymi i
niepełnosprawnymi rówieśnikami, przedstawicielami
różnych grup zawodowych. Wszystkie zajęcia

prowadzone były przez wykwalifikowaną kadrę.
Obserwowaliśmy bardzo duży postęp w rozwoju
psychofizycznym i społecznym osób
niepełnosprawnych pozostających pod opieką
placówki, stąd konieczność rozszerzania programu
działań o nowe formy, metody i treści oraz objęcia
opieką kolejnych osób niepełnosprawnych. W
ostatnim kwartale 2007 roku, Stowarzyszenie
wynajęło kolejne pomieszczenia na działalność
ośrodka, które zostały w 2008 roku
zmodernizowane i wyposażone na potrzeby
niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy
wyłącznie w ramach środków z darowizn
prywatnych i 1% podatku przekazywanego przez
podatników na rzecz naszej organizacji. Część prac
została wykonana bezpłatnie w ramach prac
wolontariuszy i rodziców. W roku 2014 ogromnym
wysiłkiem naszego stowarzyszenia został zgłoszony
projekt budowy ośrodka wsparcia dla osób
niepełnosprawnych w ramach pierwszego w stolicy
budżetu obywatelskiego, który pozwolił po latach
poprawić warunki funkcjonowania placówki dla osób
z ciężkimi problemami zdrowotnymi i
funkcjonalnymi. Projekt zwyciężył! Zdobył najwięcej
głosów nie tylko na Ursynowie, ale w całej
Warszawie! Spełniło się marzenie podopiecznych i
rodziców. Od 2018 roku w nowym Ośrodku oprócz
działań dziennych prowadzone są całodobowe
treningi samodzielności, ( na razie w niektóre
weekendy) oraz miejsca interwencyjne na wypadek
zdarzeń losowych w rodzinach uczestników. Inne
zadania, wyróżnienia stowarzyszenia: ocena bardzo
dobra z wyróżnieniem za pracę dyplomową prezesa
organizacji pt. „ Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół
Osób Głęboko Upośledzonych „Maja”- realizacja
marzeń o utworzeniu ośrodka terapeutycznorehabilitacyjnego” , ( Uniwersytet Warszawski,
Podyplomowe Studium kierowania Instytucjami
Samorządowymi i Organizacjami Pozarządowymi
oraz Nagroda Honorowa Zasłużony dla Warszawy,
ocena bardzo dobra z wyróżnieniem za
specjalizację ustawową z zakresu Organizacji
Pomocy Społecznej, nominacja stowarzyszenia do
konkursu Pro Publico Bono, wyróżnienie dla
prezesa przez Fundację POLCUL, Stowarzyszenie
otrzymało prestiżowe wyróżnienie za swoją
działalność - Nagrodę Miasta Stołecznego
Warszawy. Brało udział w społecznym opiniowaniu
dokumentów strategicznych i lokalnych dotyczących
rozwiązań w zakresie niepełnosprawności oraz

udział w różnych spotkaniach, gremiach
rozwiązujących sprawy o charakterze społecznym.
*wpisy powinny być krótkie i czytelne

