
"Rozbudowa budynku opiekuńczo- leczniczego wraz z rozbudową i 
remontem istniejącej oczyszczalni ścieków" 

Projekt "Rozbudowa budynku opiekuńczo – leczniczego wraz z rozbudową i 

remontem istniejącej oczyszczalni ścieków", realizowany na terenie EKO "Szkoły 

Życia" w Wandzinie w okresie od kwietnia do listopada 2013 roku otrzymał 

dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych.  

W inwestycję zaangażowane były również liczne instytucje, firmy oraz osoby prywatne, które 

aktywnie wspierały ośrodek w realizacji zadania. Do powstania oddziału przyczyniło się m.in. 

ponad 50 firm, które przekazywały EKO "Szkole Życia" różnorodne materiały budowlane. 

Poza dofinansowaniem ze środków PFRON oraz wsparciem sponsorów, inwestycja opierała 

się na wkładzie własnym, w tym czynnym zaangażowaniu wolontariuszy i pracowników EKO 

"Szkoły Życia", którzy po ukończonej terapii pozostali w ośrodku w Wandzinie.  

Przedmiotem realizacji projektu była rozbudowa budynku oddziału opiekuńczo – leczniczego 

w Wandzinie oraz dostosowanie go do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek 

dotychczasowego oddziału został rozbudowany (dobudowanie nowego skrzydła oddziału) i 

dostosowany zgodnie z potrzebami osób niepełnosprawnych oraz prawodawstwem 

krajowym. Projekt obejmował również rozbudowę i remont  istniejącej na terenie EKO 

"Szkoły Życia" w Wandzinie oczyszczalni ścieków, która była konieczna ze względu na 

rozbudowę oddziału i zwiększone w ten sposób wewnętrzne potrzeby wodno-kanalizacyjne 

oddziału.  

Realizacja projektu poprzez inwestycję w oddział opiekuńczo - leczniczy, zwiększenie ilości 

miejsc i dostępności dla szerszej grupy odbiorców przyczyniła się do poprawy dostępności do 

usług stowarzyszenia. Zwiększyła się także jakość usług, jakie stowarzyszenie świadczy na 

rzecz potrzebujących osób niepełnosprawnych. Jednocześnie realizacja projektu przyczyniła 

się do podjęcia działań na rzecz dostosowania infrastruktury technicznej do wymogów 

obowiązujących w Unii Europejskiej, spełnienia wymogów Ministerstwa Zdrowia oraz 

standardów narzucanych przez NFZ. Ponadto zabezpieczono potrzeby osób 

niepełnosprawnych obecnie oraz w przyszłych pokoleniach. 

W wyniku realizacji projektu pod koniec listopada 2013 r. został oddany do użytku nowy 

oddział opiekuńczo-leczniczy wraz z pełnym węzłem sanitarnym, gabinetem lekarskim i 

odpowiednio wyposażonymi salami, połączonymi ze sobą siecią łazienek. W obecnym stanie 

nowy oddział przygotowany jest na przyjęcie ok. 35 pacjentów. W ramach projektu 

rozbudowano również i zmodernizowano oczyszczalnię ścieków, co stanowiło wkład własny w 

projekcie i jednocześnie inne źródło finansowania zadania- ze środków Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.  

 


