
Razem możemy więcej!
Pomóż nam stworzyć NASZE MIEJCE NA ZIEMI
Zobacz – zrozum – pomóż 

Przekaż 1%podatku KRS 0000427025    
www.mozesz-wiecej.org.pl

„Nie idź za mną, bo nie umiem prowadzić. 
Nie idź przede mną, bo mogę za tobą nie nadążyć. 

Idź po prostu obok mnie i bądź moim przyjacielem.” 
                                                           Albert Camus



Trochę historii…

► 5 marca 2012r. z inicjatywy rodziców 
i przyjaciół dzieci z niepełnosprawnością 
odbyło się zebranie Założycielskie 
Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom 
Niepełnosprawnym  „Możesz więcej”

► 17 lipca 2012r Stowarzyszenie „Możesz 
więcej” zostało zarejestrowane w Krajowym 
Rejestrze Sądowym pod numerem 
0000427025

► 1 września 2013r. otworzyliśmy placówkę 
- Zespół Niepublicznych Specjalnych 
Placówek Oświatowych „Możesz więcej”        
w Nowym Zglechowie

► W grudniu 2014r. otrzymaliśmy status 
Organizacji Pożytku Publicznego

► W czerwcu 2016r. otrzymaliśmy nagrodę 
Powiatu Mińskiego - Laurę 2015 w kategorii 
działalność społeczna na rzecz wspólnoty 
powiatowej.
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Stowarzyszenie „Możesz więcej” jest organizacją 
pozarządową działającą nie dla zysku, lecz po 
to by nieść pomoc najsłabszym. Opiera swoją 

działalność na pracy społecznej członków 
Stowarzyszenia i wolontariuszy. Obejmuję opieką 

dzieci i osoby z niepełnosprawnością. 

Dzięki pomocy ludzi dobrej woli i zaangażowaniu 
rodziców, Stowarzyszenie może pomagać 

w wyrównywaniu szans życiowych osób                               
z niepełnosprawnością. Przekaż 1%podatku KRS 0000427025    

www.mozesz-wiecej.org.pl



Zespół Niepublicznych Specjalnych Placówek Oświatowych „Możesz więcej”
w Nowym Zglechowie

W listopadzie 2012r. dzięki przychylności Wójta Gminy Siennica Pana Grzegorza Zielińskiego 
otrzymaliśmy w nieodpłatne użytkowanie budynek po zlikwidowanej szkole podstawowej

 w miejscowości Nowy Zglechów.

W  kwietniu 2013r. rozpoczęliśmy gruntowny remont budynku, 
tak by dostosować go do aktualnych przepisów oraz do potrzeb 

dzieci z niepełnosprawnością.

Zespół Niepublicznych Specjalnych Placówek Oświatowych „Możesz więcej” 
działa od 01.09.2013r. na podstawie wpisu do ewidencji Starosty Mińskiego 

 (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła przysposabiająca do pracy), 
– nr 45, 52, 53; Wójta Gminy Siennica (przedszkole), nr 7/2013. 

Dzięki pozytywnej opinii Mazowieckiego Kuratora Oświaty 
 dzieci niepełnosprawne  w optymalnych warunkach realizują ustawowy 

obowiązek szkolny, dodatkowo ich rozwój jest wspierany
 przez wszechstronną codzienną rehabilitację.

Ponieważ założycielom Stowarzyszenia znane są z autopsji potrzeby 
rozwojowe i problemy życia codziennego 
rodziców dziecka z niepełnosprawnością,

 powołany Zespół Niepublicznych Specjalnych 
Placówek Oświatowych „Możesz więcej” 

odpowiada na wszystkie potrzeby zarówno dzieci, jak i ich rodziców.
Zespół utrzymuje się z dotacji oświatowej. 

Rodzice nie ponoszą żadnych kosztów związanych z edukacją i rehabilitacją
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          W skład Zespołu Niepublicznych Specjalnych 
Placówek Oświatowych wchodzi:

► Przedszkole Specjalne,
► Szkoła Podstawowa Specjalna
► Gimnazjum Specjalne
► Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
► Wczesne Wspomaganie Rozwoju
► Zespoły Rewalidacyjne

Do Zespołu przyjmowani są uczniowie posiadający
 orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:

► z niepełnosprawnością ruchową w normie 
intelektualnej lub z upośledzeniem lekkim,
► z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
► z upośledzeniem umysłowym w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym,
► z autyzmem,
► z przewlekłymi chorobami, uniemożliwiającymi 
uczęszczanie do ogólnodostępnej szkoły,
► z upośledzeniem głębokim
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Czym wyróżnia się nasza szkoła od innych szkół specjalnych?

  ►   Dzieci w placówce zapewnioną mają codzienną rehabilitację ruchową      
         i logopedyczną (również komunikację alternatywną)

►   Szkoła otwarta jest przez cały rok – także w wakacje 
i ferie. Dzieci niepełnosprawne nie mogą mieć przerw 
w rehabilitacji. 

►   Zatrudniamy do nauki i opieki więcej pracowników        
niż jest w szkole dzieci, bo tak duże w tym zakresie są potrzeby 
dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Praca w systemie 
jeden/jeden (indywidualnie dziecko z  nauczycielem)               
to nasz codzienny standard.

►   Placówkę prowadzi Stowarzyszenie założone przez 
rodziców dzieci niepełnosprawnych  – a kto jeśli nie rodzic 
najlepiej zadba o potrzeby swojego dziecka?

►   U nas wszystkie dzieci niepełnosprawne  korzystają 
ze wszystkich wycieczek, pikników, warsztatów, konkursów. 
Rodzaj niepełnosprawności nie jest dla nas żadną barierą, 

po prostu organizujemy więcej osób do opieki.

►   Stowarzyszenie wspiera placówkę finansowo poprzez pisanie projektów, 
organizowanie zbiórek publicznych itd., po to, by zapewnić dzieciom bogatą ofertę  zajęć  
rehabilitacyjnych, terapeutycznych i rozwijających zainteresowania.
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Zapraszamy do odwiedzenia naszej placówki 

położonej w spokojnej miejscowości Nowy Zglechów 

(oddalonej 17km od Mińska Mazowieckiego), 

gruntownie wyremontowanej i przystosowanej              

do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością.
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Nasze potrzeby i marzenia

Pomóż nam stworzyć NASZE MIEJCE NA ZIEMI!

Nasz cel strategiczny:
WYPRACOWANIE I WDROŻENIE W POWIECIE MIŃSKIM PROJEKTU 

SPÓJNEJ I SYSTEMOWEJ POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM 
NA KAŻDYM ETAPIE ICH ŻYCIA – OD URODZENIA DO STAROŚCI.

Sytuacja dorosłych osób z niepełnosprawnością sprzężoną          
w Polsce jest wyjątkowo trudna. Na każde 100 dorosłych 

osób pracują  tylko dwie i to prawie wyłącznie w placówkach 
założonych i prowadzonych przez organizacje pozarządowe. 

Szacujemy, że w powiecie mińskim jest około 30 dorosłych osób 
z niepełnosprawnością sprzężoną  bez możliwości korzystania            

z właściwych form pomocy.
Dotychczasowy system wsparcia rehabilitacji społeczno-

zawodowej dorosłych osób niepełnosprawnych
 w Polsce nie bierze pod uwagę 

specyficznych potrzeb osób z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi; nie uwzględnia też tego, że osoby o różnym 

stopniu niepełnosprawności
 potrzebują różnego poziomu i zakresu wsparcia.

Naszym kolejnym krokiem jest utworzenie 
WIELOSPECJALISTYCZNEGO OŚRODKA                                           

dla osób niepełnosprawnych, które zakończyły już edukację,              
po to, aby mogły się rozwijać, pracować i usprawniać.
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Co kryje się pod ogólną nazwą wielospecjalistycznego 
ośrodka dla dorosłych osób niepełnosprawnych?

► Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
► Zakład Aktywności Zawodowej
► Warsztaty Terapii Zajęciowej
► Środowiskowy Dom Samopomocy
► Rehabilitacyjna Przychodnia Zdrowa 
► Dom Pomocy Społecznej (docelowo jako 
ostatnie zadanie)

Zadania Ośrodka
► Aktywizacja zawodowa i rozwijanie kompetencji 
społecznych 
► Rehabilitacja, edukacja, sport, rekreacja 
► Pobyt stały w pokojach kilkuosobowych                          
tzw. GROUP-HOME
► Pogotowie pomocowe- HOSTEL
► Szkolenia, staże - Akademia dla specjalistów
► Diagnostyka, doradztwo - Punkt konsultacyjny dla osób niepełnosprawnych
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Jak nam pomóc?
► wpłać darowiznę na konto 
(Nr konta: 31 1240 2702 1111 0010 4679 1123)

► przekaż 1 % podatku (KRS 0000427025)

► zostań naszym wolontariuszem 

► zostań naszym sponsorem

► pomóż rzeczowo lub usługowo

► zamiast kwiatów na ślubie przekaż 
darowiznę 

► rozpowszechniaj nasz apel - mów o nas 
wszędzie

► zachęć swoich pracowników do 
przekazania nam składki pracowniczej

Prosimy o wsparcie!
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  „Po prostu bądź”

Chwyć moją dłoń i pomóż mi wstać,
Niewiele mogę Ci za to dać…
Iskierkę z oka i łezki dwie…

Lecz mimo wszystko  - URATUJ MNIE.

Uratuj, pociesz, pomóż mi wstać.
Ja za to mogę siebie Ci dać.

Nie trzeba dużo. Tuż przy mnie siądź.
Nie mów za wiele – PO PROSTU BĄDŹ. 

                                Piotr Majszyk
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Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Możesz więcej”

  

 ul. Piłsudskiego 24/2   05-300 Mińsk Mazowiecki

Tel. 511  968  427
www.mozesz-wiecej.org.pl   

 mozesz.wiecej@o2.pl

Kontakt dla darczyńców: pomagam@mozesz-wiecej.org.pl

 NIP 822-23-43-495,   REGON 146231568

KONTO BANKOWE: Bank Pekao SA I o/Mińsk Mazowiecki 
Nr konta:  31 1240 2702 1111 0010 4679 1123

Razem możemy więcej!
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Zespół Niepublicznych Specjalnych 

Placówek Oświatowych
“Możesz więcej”

Nowy Zglechów 27
05-332 Siennica

tel. 789-161-879
szkolazglechow@o2.pl


