
Współpraca  na temat: 
 

Stały rozwój;  
integracja ludzi w podeszłym wieku i 

niepełnosprawnych 
 

Turystyka 
rehabilitacyjna 



Cel proponowanego Projektu : 

stworzenie dodatkowych możliwości do opracowania 
i ulepszenia  systemu rehabilitacji (turystyki  

rehabilitacyjnej),zagwarantowanie stałego rozwoju 
regionu w dziedzinie  

socjalnej integracji  

Niepełnosprawnych  i ludzi  

starszych  z uwzględenieniem  

współdziałania  

miedzyresortowego i 

 miedzysektorowego. 



Należy określić możliwości: 

• instytucji,  

• biznesu,  

• obszaru,  

• środków masowego przekazu,  

• dokładnych rekomendacji i środków 
wspomagających do rehabilitacji i odpoczynku 
na obszarze obwodu kaliningradzkiego i Polski. 



Jednym z podstawowych warunków do efektywnego wykorzystania 
turystyki w charakterze środka rehabilitacyjnego przeznaczonego dla 
ludzi starszych i ludzi ze specjalnymi potrzebami jest posiadanie 
wiarygodnych informacji o możliwościach  obszaru i profesjonalne 
asysta dla danej kategorii ludzi . 



Rosyjscy turyści rozpatrują przyjazd do obwodu 
kaliningradzkiego przede wszystkim w celach 

leczniczo-zdrowotych 48%  

w połączeniu z turystyką kulturalno-poznawczą 28%. 



Realizacja szeregu  projektów „ Stworzenie warunków dla kulturalno-
przyrodniczej, rekreacyjno-rehabilitacyjnej transgranicznej turystyki 
dla ludzi w podeszłym wieku i osób z ograniczonymi możliwościami 
na terytorium obwodu kaliningradzkiego” 

  

 "Creating conditions for cultural and natural, recreational -
reabilitatsionnogo cross-border  tourism for the elderly and 
persons with disabilities in the Kaliningrad region»,  

 

pomoże w przeanalizowaniu i opracowaniu nowych 
możliwości w procesie rozwoju  klasterów turystyczno-
rehabilitacyjnych w obwodzie kaliningradzkim. 



Działania: 
• przeprowadzenie wszechstronnej analizy bieżącego rozwoju w 

dziedzinie socjalnej  integracji niepełnosprawnych w dziale realizacji 
przedsięwzięć rehabilitacyjnych; 

 

• zgłębienie istniejących doświadczeń/eksperymentów organizowania 
przestrzeni  rehabilitacyjnej niepełnosprawnego; 

 

• organizacja i przeprowadzenie seminariów i staży; 

 

• wydanie biuletynów informacyjnych, map  rehabilitacyjno-
turystycznych, materiałów  metodycznych dotyczących turystyki 
rehabilitacyjnej; 

 

• aprobata przestudiowanych metodyk w ramach realizacji projektu 
odnoszącego się do  turystyki rehabilitacyjnej w działającym centrum 
rehabilitacji osób niepełnosprawnych  obwodu kaliningradzkiego. 

 



Nowe możliwości w trakcie realizowanych projektów: 

• produkt projektowy w formie  Turystycznego Centrum 
informacyjno-rehabilitacyjnego,  które włączy się  w  nowe 
aktywne  socjalno biznesowe pomysły. 



Turystycznego Centrum  
informacyjno-rehabilitacyjnego 

Dostępne w 
Kaliningradzie 



Nowe możliwości w trakcie realizowanych projektów: 

• na bazie centrum będzie oranizowana pomoc osób 
zainteresowanych tematyką organizacji usług psychologiczna i 
prawna dla wszystkich i turystyki rehabilitacyjnej z 
uwzględnieniem zgodności z prawodawstwem biorących 
udział państw. 



Nowe możliwości w trakcie realizowanych projektów: 

• utworzenie bazy danych skonsolidowanej informacji o 
dostępnych hotelach i objektach wystaw turystycznych, 
informacji o sytuacji epidemiologicznej w Rosji i organizacji 
pomocy  medycznej w centrach turystycznych dla 
obywateli RF i gości zagranicznych ze szczegółnymi 
potrzebami. 
 

(Taka informacja o Rosji na portalach „ Medycyna podróżników-Travel Medicine” nie 
istnieje, nie ma jej także  na rosyjskich portalach zorientowanych na turystyke 
wyjazdową. Wykwalifikowana pomoc medyczna jest jednym z głównych kryteriów 
wyboru miejsca na odpoczynek w tym segmencie rynku turystycznego). 



Nowe możliwości w trakcie realizowanych projektów: 

• Utworzenie start-up i rozwój przedsiębiorczości i małego biznesu, w tym w 
sferze usług (z uwzględnieniem specyfiki regionalnej) w celu poszerzenia 
sfery zatrudnienia osób niepełnosprawnych i starszych. 



W działaności projektowej ze strony obwodu 
kaliningradzkiego będą działąć: 

• Ministerstwa: Rozwoju municypalnego, 

• Polityki socjalnej,  

• Turystyki. 

• Gminy Obwodu Kaliningradzkiego,  

• Centra Wolontariackie ,   

• Stowarzyszenia/organizacje 

(non-profit) socjalne  

o charakterze  

niekomercyjnycm. 

 



Samorządy gotowe do współpracy w kierunku turystyki rehabilitacyjnej na 
terytorium obwodu kaliningradzkiego 



Organizacjie pożytku publicznego(НКО) gotowe do współpracy dotyczącej turystyki 
 rehabilitacyjnej na terytorium obwodu kaliningradzkiego 

• ANO Expert Center "Kaliningrad, dostępny dla wszystkich"; 
• OO pomoc w ochronie interesów, prawa osób niepełnosprawnych 

"Rucheyok" z Zelenograd dzielnicy KO; 
• Kaliningrad regionalnego oddziału ogólnorosyjskiej organizacji 

publicznej "Wszechrosyjskie społeczeństwo osób niesłyszących"; 
• PSRC "VITA" (wsparcie kobiet z rakiem piersi i innymi narządami 

układu rozrodczego, udzielanie pomocy pacjentom z chorobami 
onkologicznymi); 

• Centrum jeździeckie KRMOO "Capriol"; 
• PSRC "Dzieci niepełnosprawne z cukrzycą"; 
• PSRC "Starsze pokolenie" Gwardiaysk; 
• Fundacja charytatywna "Do Good"; 
• Fundacja charytatywna "Radość życia"; 
• Centrum "Wolontariusze srebrnego wieku; 
• Wolontariusze Ruchu Publicznego Lekarze; 
• KOOI VOI i oddziały zlokalizowane na terenie gmin. 

 
 



Instytucje gotowe do współpracy dotyczącej turystyki 
rehabilitacyjnej na terytorium obwodu kaliningradzkiego 

• BFU im. I. Kant; 
• Centrum Zdrowia Kobiet; 
• Regionalna państwowa instytucja stacjonarna służb 

społecznych "Kaliningradzkie Regionalne Centrum 
Rehabilitacji dla Młodych Osób Niepełnosprawnych" Nowe 
Horyzonty "; 

• MOU dodatkowa edukacja dla dzieci Centrum Rozwoju 
Twórczego i Edukacji Humanitarnej "Technologia 
Informacyjna", Kaliningrad; 

• OOO TsSO "Miłosierdzie"; 
• Pensjonat Ariadna; 
• Centrum Usług Socjalnych dla Osób Starszych i 

Niepełnosprawnych "HARMONY"; 
• Pensjonat dla osób starszych "CZAS ROKU". 



Dziękuję za uwagę! 
Możesz skontaktować się z 

nami przez e-mail: 
pravozacita@rambler.ru  
теуд.: +7 911 466 3073 

Оsipova  Alla 

mailto:pravozacita@rambler.ru

