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Wykaz projektów realizowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych – pozostałe fundusze 
 

 
 

Lp.  
 

 
Tytuł 

projektu 

 
Źródło  

finansowania 
 

 
Data zawarcia 

umowy o 
dofinansowanie 

Nazwa 
instytucji z 

któr ą zawarto 
umowę 

 
Całkowita 

wartość projektu 

 
Kwota 

dofinansowania 

 
Opis celów i załoŜeń 

projektu 

 
Okres realizacji 

projektu 

1. „Edukacja – 
program pomocy 
w dostępie do 
nauki dzieci i 
młodzieŜy 
niepełnosprawnej” 
- doposaŜenie 
bazy 
dydaktyczno-
rehabilitacyjnej 

PFRON  19.12.2005 r. Urząd Miasta 
Legnica 

171.269,71 zł 171.269,71 zł DoposaŜenie pracowni 
kucharz małej 
gastronomii, 
wyposaŜenie 
pracowni: stolarskiej, 
krawieckiej, świetlicy, 
sali gimnastycznej, 
sali rehabilitacyjnej, 
sali doświadczania 
świata, zakup sprzętu 
audiowizualnego 

2005-2006 r. 

2. „Edukacja – 
program pomocy 
w dostępie do 
nauki dzieci i 
młodzieŜy 
niepełnosprawnej” 
- Internat nasz 
wspólny dom 

PFRON  19.12.2005 r. Urząd Miasta 
Legnica 

109.713,00 zł 90.213,00 zł Stworzenie bazy 
dydaktycznej i 
rehabilitacyjnej 
przystosowanej do 
potrzeb 
wychowanków 
SOSz W poprzez 
doposaŜenie 
istniejących sal 
dydaktycznych tj. 

2005- 2006 r. 



pokojów 
wychowanków, 
świetlic, szatni, sali 
zabaw, biblioteczki, 
kuchni dla 
wychowanków, 
pracowni do zajęć 
artystycznych 

3. „Edukacja – 
program pomocy 
w dostępie do 
nauki dzieci i 
młodzieŜy 
niepełnosprawnej” 
- Przyjazna 
szkoła, 
doposaŜenie bazy 
dydaktyczno 
rehabilitacyjnej 
 

PFRON 15.03.2007 r. Urząd Miasta 
Legnica 

137.782,14 zł 137.782,14 zł Stworzenie bazy 
dydaktycznej i 
rehabilitacyjnej 
przystosowanej do 
potrzeb 
wychowanków ORW. 
Wyrównanie szans 
edukacyjnych 
niepełnosprawnych 
wychowanków, 
umoŜliwienie 
rehabilitacji 
dostosowanej do 
rodzajów 
niepełnosprawności  

2007 r. 

4. „Edukacja – 
program pomocy 
w dostępie do 
nauki dzieci i 
młodzieŜy 
niepełnosprawnej” 
 

PFRON  07.09.2007 r. Urząd Miasta 
Legnica 

107.703,14 zł 107.703,14 zł WyposaŜenie 
placówki w sprzęt 
rehabilitacyjny i 
pomoce dydaktyczne 
do usprawniania 
motoryki małej i 
duŜej. Zakup pomocy 
dydaktycznych do 
rozwijania 

2007-2008 r. 



zainteresowania 
otoczeniem i 
komunikacji 
pozawerbalnej. 
WyposaŜenie sal do 
zajęć rewalidacyjno 
wychowawczych 

5. „Przyjazna szkoła  
- likwidacja barier 
transportowych” 

PFRON  07.09.2007 r. Urząd Miasta 
Legnica 

220.000,00 zł 198.000,00 zł Zakup autobusu marki 
VW KRATER 
FURGON – dowóz 
dzieci do szkoły 

2007-2008 r.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 


