
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.



Błękitny Domek został wynajęty na potrzeby Klubu Ku 
samodzielności - projektu Fundacji Toto Animo

dofinansowanego z PFRON, w ramach którego dorosłe osoby z 
autyzmem mają zabezpieczoną rehabilitację w formie treningu
umiejętności społecznych. Zajęcia odbywają się od poniedziałku
do piątku oraz okazjonalnie w weekendy. Wśród podopiecznych

Klubu jest mieszkaniec gminy Michałowice.

Jakie były początki 
Błękitnego Domku?



W 2019 roku do Fundacji Toto Animo zwróciła się grupa
rodziców dzieci z autyzmem z gminy Michałowice pokierowana

do nas przez pracowników z urzędu gminy, którzy wiedzieli, 
czym się zajmujemy. 

Postanowiliśmy zrobić trochę miejsca w naszym Błękitnym
Domku dla młodszych kolegów. W weekendy Domek był mało

użytkowany, a nasi terapeuci byli chętni do pracy z dziećmi.



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.



Jak wyglądał rok 2020 
dla naszych 

podopiecznych z Gminy 
Michałowice?



Aktywnie 2020 –
zajęcia sportowe 

BOCCIA dla dzieci i 
młodzieży z 
autyzmem



W ramach tego projektu zorganizowany 
został cykl spotkań o tematyce sportowej 
dla dzieci. W trakcie trwania zajęć, które 

odbywały się też w Błękitnym Domku, 
dzieci rozwinęły m.in. swoje umiejętności 

społeczne, nauczyły się zasad oraz 
osiągneły dobre wyniki w grze w BOCCIA.



To była świetna zabawa ale również niezliczona ilość 
okazji do nauki nowych umiejętności, nawiązywania 

nowych relacji i rozwijania swojej sprawności fizycznej!



W ramach tego projektu na 13 
dniowy wyjazd grupowy wyjechał 

nasz dorosły podopieczny-
mieszkaniec Gminy Michałowice.



Kultura i dla nas 2020 –
wyjazd aktywizujący 

kulturalnie dla dzieci i 
młodzieży z autyzmem.



Zorganizowane zostały trzy 
weekendowe wyjazdy dla czwórki 
dzieci z autyzmem. Dzieci podczas 
każdego z wyjazdów zetknęły się z 
kulturą, wypoczywały, trenowały 

umiejętności kluczowe i społeczne.



Oprócz zajęć muzycznych, teatranych oraz zwiedzania Twierdzy 
Modlin jakie odbyły się na wyjadach, korzystaliśmy z pięknej pogody, 
cieszyliśmy się swoim towarzystwem i uczyliiśmy się samodzileności-

co dla nas jest nie lada wyzwaniem!





"Spacery po 
Michałowicach"



W ramach ostatniego zrealizowanego 
w tym roku projektu, podopieczni 
zwiedzili tereny Gminy Michałowice. 
Wspólnie przeimierzyliśmy wiele 
kilometrów pieszo aby obejrzeć 
między innymi: budynek Urzędu 
Gminy, Pałac w Pęcicach oraz Park w 
Regułach.



Zwieńczeniem cyklu 
spotkań była wycieczka 
busem, który zawiózł nas 
wszędzie tam – gdzie na 
pieszo nie dalibyśmy 

rady dojść.

Udało nam się również
zgromadzić zdjęcia i
pamiątki i przygotować
wystawę naszych zdjęć
ze spacerów po 
Michałowicach!



W 2020 roku dzieci z 
Michałowic 

skorzystały również z 
projektu Asystent 

Osoby z autyzmem 
dofinansowanego z 

PFRON.



Dzięki temu w drugiej 
połowie lipca 

zorganizowaliśmy dla 
nich w Błękitnym Domku 

zajęcia na kształt 
półkolonii (uczestnicy 

Klubu Ku samodzielności 
byli w tym czasie na 

obozie).



Podczas pólkolonii
na pewno nie było 
nudno!



Zorganizowaliśmy nawet jedne 
urodziny w czasie półkolonii. 
A urodziny obchodzi się przecież 
z najlepszymi przyjaciółmi!


