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Zadanie: Działania na rzecz osób niepełnosprawnych. 

  

Projekt: „Dzień Niebieskiego Latawca”. 

 

Sfinansowano ze środków Miasta Szczecin 

Dnia 8 czerwca 2016 na Jasnych Błoniach odbyło się pierwsze spotkanie integracyjne „Dzień 

Niebieskiego Latawca”, zorganizowane przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w 

Szczecinie wraz z Dziennym Ośrodkiem Terapeutyczno-Edukacyjnym dla Osób z Auty-

zmem.  

„Dzień Niebieskiego Latawca” sfinansowany został ze środków Miasta Szczecin. 

W imprezie udział wzięły osoby z autyzmem i ich rodziny – podopieczni Krajowego Towa-

rzystwa Autyzmu Oddział w Szczecinie, dzieci i młodzież ze szczecińskich szkół i placówek 

specjalnych i integracyjnych, przedstawiciele urzędów i instytucji Miasta Szczecin, miesz-

kańcy miasta. Do wspólnej zabawy mogli się włączyć wszyscy chętni, którzy w tym czasie 

przebywali na Jasnych Błoniach. 

Podczas spotkania uczestnicy mogli skorzystać z mnóstwa atrakcji na stanowiskach: 

- sportowym;  

- plastycznym;  

- medycznym; 

- policyjnym;  

- Dr Clowna;  

W trakcie imprezy uczestnicy wykonywali podczas warsztatów plastycznych latawce, 

malowali na płótnach, brali udział w grach i zabawach sportowych, aktywnie uczestniczyli w 

warsztatach i pokazach ratownictwa medycznego, zwiedzali pojazdy: ambulans i wóz poli-

cyjny. Chętnie fotografowali się z policjantami ze służby konnej. Uczestników imprezy od-

wiedzili również Superbohaterowie ze Szczecińskiej Ligii Superbohaterów oraz Clowny z 

Fundacji Dr Clown, z którymi można było zrobić sobie zdjęcie, pobawić się lub puszczać 

bańki mydlane. Wielką atrakcją była bezpłatna loteria fantowa, w której każdy los wygrywał. 



Chętne dzieci zgłaszały się do stanowisk z malowaniem twarzy. Organizator przygotował 

również dla uczestników spotkania poczęstunek na słodko i napoje. 

Podczas spotkania na Błoniach można było oglądać wystawę prac plastycznych, które 

wykonane zostały przez uczniów szczecińskich szkół podstawowych w ramach organizowa-

nego w marcu przez KTA Oddział w w Szczecinie konkursu plastycznego, „Z głową w chmu-

rach”, którego celem było pogłębienie świadomości na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu i 

wiedzy o tym, że wśród nas są osoby z autyzmem i w jaki sposób odbierają świat. Przyznano 

nagrody dla autorów prac za trzy pierwsze miejsca oraz 8 wyróżnień. Do konkursu nadesłano 

ponad 70 prac plastycznych.  

W obchodach Dnia Niebieskiego Latawca udział wzięło około 200 osób.  

Na zakończenie spotkania integracyjnego, przedstawiciele delegacji ze szkół oraz Ci, którzy 

wsparli nas w organizacji imprezy otrzymali pamiątkowe dyplomy z podziękowaniami, a de-

legacje ze szkół i placówek pamiątkowe nagrody. 

Punktem kulminacyjnym „Dnia Niebieskiego Latawca” było wspólne puszczanie la-

tawców, jako symbol solidarności z Osobami z Autyzmem. 

Spotkanie osób ze spektrum autyzmu wraz z ich rówieśnikami, zarówno sprawnymi, 

jak i dotkniętymi inną niepełnosprawnością było okazją do wspólnej zabawy, poznania się, 

kształtowania otwartości, a dla społeczności lokalnej okazją do przybliżenia wiedzy na temat 

autyzmu, jak też budowania tolerancji i akceptacji społecznej społeczności lokalnej w stosun-

ku do osób dotkniętych autyzmem lub inną niepełnosprawnością. Wszyscy uczestnicy mają 

nadzieję na podobne spotkanie za rok! 

 


