
 
Stowarzyszenie Bratniej Pomocy “Odd Fellows” w Rzeczpospolitej Polskiej 

Fundacja “Pomóżmy Dzieciom Niepełnosprawnym w Wierzbicach i Osobom Starszym” 

przedstawiają program charytatywny:  

Aktywizacja zawodowa i przystosowanie Ogrodu Botanicznego dla potrzeb osób niepełnosprawnych: 

Twój Ogród – Otwarty i Nieograniczony TO – ON! 
 
W piątek 14 grudnia 2018 roku w uroczystej atmosferze w obecności JM Rektora Prof. dr hab. Adama 

Jezierskiego oraz pana Kanclerza mgr Ryszarda Żukowskiego zostały podpisane dwa dokumenty  

z darczyńcami Ogrodu Botanicznego w osobach pana Janusza Jurgielańca - Prezesa Zarządu 

Stowarzyszenia Bratniej Pomocy „ODD FELLOWS” w Rzeczypospolitej Polskiej oraz pana Jana Pawła 

Kwiatkowskiego - Prezesa Zarządu Fundacji “Pomóżmy Dzieciom Niepełnosprawnym w Wierzbicach  

i Osobom Starszym”.  

Celem wspólnym wszystkich stron spotkania jest pełne otwarcie Ogrodu Botanicznego UWr dla osób 

niepełnosprawnych, wsparcie dotkniętych niepełnosprawnością na wysoce konkurencyjnym rynku 

pracy i rozwijanie ich kompetencji zawodowych. Pierwszym z elementów porozumienia było 

podpisanie umowy grantu. Fundacja “Pomóżmy Dzieciom Niepełnosprawnym w Wierzbicach i Osobom 

Starszym” zapewni finansowanie pełnego etatu dla osoby niepełnosprawnej w Ogrodzie Botanicznym 

na stanowisku ogrodnika. Przygotujemy tę osobę do samodzielnej pracy ogrodniczej. Nowy pracownik 

odbędzie szkolenia i zdobędzie doświadczenie w poszczególnych działach Ogrodu wykonując 

podstawowe, jak i zaawansowane prace pielęgnacyjne w kolekcjach. Jest to pilotażowy program, 

jednak pragniemy rozwijać tę wspólną inicjatywę w przyszłości. Dzięki szkoleniu i szansy na 

doświadczenie zawodowe, osoba niepełnosprawna zdobędzie trwałe atuty na rynku pracy. Grant 

został stworzony razem ze Stowarzyszeniem Bratniej Pomocy Odd Fellows w Rzeczpospolitej Polskiej i 

staraniem Dyrekcji Ogrodu Botanicznego UWr. 

 



 
 

Kolejnym elementem spotkania było podpisanie trójstronnego porozumienia, którego celem 

jest poprawienie i przystosowanie ścieżek Ogrodu Botanicznego dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Jest to niezwykle ważna i potrzebna inicjatywa dzięki której bogata kolekcja będzie w pełni dostępna 

dla wszystkich zainteresowanych poznaniem roślin utrzymywanych ex situ w Ogrodzie. Dotychczas 

znaczna część kolekcji nie była dostępna dla wszystkich gości. Razem, w ramach ścisłej współpracy 

pomiędzy Stowarzyszeniem Bratniej Pomocy Odd Fellows, Fundacją “Pomóżmy Dzieciom 

Niepełnosprawnym w Wierzbicach i Osobom Starszym” oraz Dyrekcją Ogrodu Botanicznego  

i Władzami UWr, udostępnimy Ogród w pełnym zakresie. 

 

Cel: pozwolić aby zwiedzanie oraz korzystanie z tego fascynującego i napawającego radością miejsca 

było także sposobnością promocji Ogrodu jako ośrodka hortiterapii, położonego w centrum wielkiego, 

historycznego miasta. Już od wieków wiadomo, że przyroda, a szczególnie rośliny i ich liczne 



właściwości wspomagają leczenie, wzmacniają nasz organizm, pobudzają nasze zmysły, wyobraźnię 

oraz dają ukojenie. 

Jak rzekł Hipokrates Medicus curat, natura sanat.  

Przesłanie to może uzyskać większe znaczenie jeśli ogród będzie: Twoim Ogrodem – 

Otwartym i Nieograniczonym TO – ON!, zapewniającym odprężenie, radość i 

edukację, które potrzebne są każdemu.  

 

A nasze wspólne działanie ma na celu realizację programów na rzecz: 

  nauki, edukacji, osẃiaty i wychowania; 

  działalnosći charytatywnej; 

  działania na rzecz osób niepełnosprawnych; 

  kultury, sztuki. ochrony dóbr kultury i tradycji; 

  działalnosći wspomagajac̨ej rozwój wspólnot i społecznosći lokalnych. 

 

Strony zidentyfikowały konieczność znacznego polepszenia dostępu do kolekcji Ogrodu Botanicznego 

Uniwersytetu Wrocławskiego dla osób niepełnosprawnych oraz potencjał efektywnej współpracy w 

tym zakresie. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych jest bardzo istotnym działaniem 

społecznym, w którym swój wysiłek Strony łączą w naturalny sposób. Wartość finansowa przedmiotu 

zawartych porozumień sięgnie kilkuset tysięcy PLN.  

 

 



Dziękujemy wszystkim dotychczasowym i przyszłym Darczyńcom Fundacji “Pomóżmy Dzieciom 

Niepełnosprawnym W Wierzbicach I Osobom Starszym”, Stowarzyszenia Bratniej Pomocy Odd Fellows 

w Rzeczpospolitej Polskiej, Jurysdykcjom Europejskim IOOF oraz Przyjaciołom Ogrodu Botanicznego.  

 

Życząc szczęśliwego nowego roku, pozdrawiamy: 

Janusz Jurgielaniec 

Jan Paweł Kwiatkowski 

Zygmunt Kącki 


