
Ośrodek Wsparcia „Walecznych” działa w strukturach Warszawskiego Koła PSONI od 1988r.
Placówka mieści się  przy ul. Walecznych 25/10 w Warszawie.
W okresie styczeń 2019-listopad 2021 w placówce realizowane jest zadanie współfinansowane ze
środków m. st. Warszawy w ramach realizacji zadania publicznego pod tytułem „Prowadzenie
ośrodków wsparcia dla osób niepełnosprawnych”.
Uczestnikami Ośrodka Wsparcia jest 14 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w
stopniu umiarkowanym i znacznym, a także z niepełnosprawnością sprzężoną: o ograniczonej
sprawności motorycznej, z zaburzeniami widzenia, słyszenia, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z
dysfunkcją narządu ruchu.
Placówka działa przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-16.30
Działania prowadzone w placówce mają na celu kompleksową terapię uczestników z wykorzystaniem
różnorodnych form wsparcia. Istotnym elementem realizowanego programu są działania
wspierająco-aktywizujące dostosowane do indywidualnych możliwości i potrzeb uczestników.
Odpowiadają na potrzeby z zakresu samorealizacji, poczucia integralności z grupą, zwiększaniu
samodzielności, a także zapobiegają wykluczeniu społecznemu.
Głównym celem podejmowanych działań jest rozwijanie umiejętności społecznych i zaradności
życiowej uczestników.
Celem realizowanego zadania jest:
* rozwijanie umiejętności społecznych;
* rozwijanie zaradności w podstawowych czynnościach życia codziennego;
* kształtowanie umiejętności komunikowania się;
* budowania relacji międzyludzkich zgodnie z zasadą poszanowania godności i praw

człowieka;
* rozwijanie umiejętności podejmowania decyzji w codziennych sytuacjach życiowych;
* kształtowanie samodzielności i umiejętności samoobsługi;
* poprawa ogólnej sprawności fizycznej;
* zapoznanie z różnymi formami życia kulturalnego (wyjścia do kina, teatru, muzeum);
* rozwijanie zainteresowań.
Powyższe cele realizowane są między innymi poprzez:
- trening umiejętności społecznych; - trening umiejętności praktycznych; - trening gospodarowania
czasem wolnym; - trening kulinarny; - zajęcia rękodzielnicze; - zajęcia plastyczne; - zajęcia muzyczne;
- zajęcia gimnastyczne; - wyjścia do kin, teatrów; - spotkania okolicznościowe.
W 2020 roku ze względu na sytuację epidemiczną związaną z Covid-19 w okresach marzec –maj i
październik-grudzień decyzją Wojewody Mazowieckiego działalność stacjonarna była zawieszona.
W tym czasie formy wsparcia realizowane były w sposób zdalny za pomocą  dostępnych sposobów
komunikacji elektronicznej (telefon, mail, onilne) w formule dostosowanej do potrzeb i możliwości
uczestników.
W okresach odwieszenia działalności stacjonarnej placówka działała w reżimie sanitarnym zgodnym z
wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W okresie tym zajęcia i treningi
realizowane były  w formie stacjonarnej lub/i zdalnej wobec wszystkich bądź części uczestników w
formule dostosowanej do ich potrzeb i możliwości.


