
Rok 2022 widziany oczami 
najmłodszych podopiecznych

Błękitnego Domku 



Od kwietnia 2019 
roku na Malichach 

w Pruszkowie działa 
miejsce terapii i 
spotkań osób z 

autyzmem.

Jak powstał i czym jest 
"Błękitny Domek"?



Dom znajduje się u zbiegu ulic 
Zecerskiej i Błękitnej, natomiast 

kolorem autyzmu jest kolor 
niebieski.

Niemal od początku zaczęliśmy to 
miejsce nazywać Błękitnym 

Domkiem.



Dwie Fundacje – jeden
Błękitny Domek

Gospodarzem Błękitnego Domku jest 
Fundacja Toto Animo. Natomiast osoby
blisko związane z Fundacją Toto Animo 

założyły drugą Fundację, z nieco
różniącymi się celami, rozszerzonymi, 

między innymi, o możliwości prowadzenia
zajęć sportowych dla osób

niepełnosprawnych i różne działania
lokalne, których nie ma w zapisach
statutowych Fundacji Toto Animo. 

Tak narodziła się Fundacja Kraina OZA



Dwie Fundacje – jeden
Błękitny Domek

Projekty do Gminy Michałowice składała
początkowo Fundacja Toto Animo.
Od 2020 roku współpraca z Gminą 

Michałowice została przekazana Fundacji
Kraina OZA.

Natomiast projekty wciąż piszą i rozliczają te
same osoby, co dawniej. Zespół

terapeutyczny jest niemal tożsamy z 
zespołem zatrudnianym w Fundacji Toto 

Animo.



Rok 2022 przyniósł nam moc wrażeń i wyzwań…



W tym roku Fundacja Kraina Oza przygotowała dla nas
jeszcze trzy różne propozycje aktywności w ramach
projektów: 
- Gramy razem 2022,
- Książka moim przyjacielem - warsztaty czytelnicze z 
elementami biblioterapii dla dzieci i młodzieży z autyzmem,
-Pierwsze kroki w Nordic Walking- idziemy po zdrowie. 
Zajęcia sportowe dla osób z autyzmem – kontynuacja.



GRAMY RAZEM 2022



W czasie zajęć skupialiśmy się na próbowaniu
różnych gier zespołowych. Nauki zasad było
dużo i była ona wymagająca ale na szczęście
przyniosła nam wielką satysfakcję!



Książka moim przyjacielem - warsztaty czytelnicze z 
elementami biblioterapii dla dzieci i młodzieży z autyzmem



Podczas trwania 
tych zajęć 

czytelniczych 
uczyliśmy się 
obcowania 
z książkami 

i odkrywaliśmy świat 
literatury. Okazuje 
się, że warsztaty 

z elementami 
biblioterapii to coś 

dla nas! 



Pierwsze kroki w Nordic Walking- idziemy po zdrowie. 
Zajęcia sportowe dla osób z autyzmem – kontynuacja.



W czasie tych zajęć 
kontynuowaliśmy 
naukę techniki 
chodzenia z kijkami 
Nordic Walking
i spędzaliśmy 
mnóstwo czasu na 
świeżym powietrzu!



A OPRÓCZ TEGO…



Odwiedzaliśmy ciekawe miejsca
podczas licznych wycieczek,



FamilyID=Office_ArchiveTorn

Staraliśmy się dać z siebie wszystko
ćwicząc umiejętności społeczne,



wspólnie
świętowaliśmy
ważne dla nas

chwile.



Dziękujemy za ten wspaniały czas!
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