DZIAŁANIA NA RZECZ RODZINY, UPOWSZECHNIANIE MACIERZYŃSTWA
I RODZICIELSTWA

W ramach realizowanego projektu rodzinom/opiekunom dzieci niepełnosprawnych został
zapewniony dostęp do nieodpłatnych usług:





poradnictwa życiowego,
prawnego,
wsparcia psychologicznego,
praktycznych szkoleń w zakresie prowadzenia terapii w domu.

Zadanie realizowane jest przez okres 7 miesięcy (1 kwietnia 2014r. – 31 października 2014r.).

Integracja i aktywizacja środowiska osób niepełnosprawnych oraz
prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i
marginalizacji obejmujących osoby z dysfunkcją narządu słuchu, wzroku, układu mięśniowokostnego oraz niepełnosprawnością intelektualną
i psychiczną

Zadanie polega na prowadzeniu działań aktywizujących skierowanych do osób niepełnosprawnych.
Rehabilitacja przez sztukę – zajęcia z teatroterapii.

Wczesna rehabilitacja społeczna i medyczna dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej intelektualnie oraz z uszkodzonym narządem
wzroku i prowadzenie systemu
wsparcia dla ich rodzin

Realizowane zadanie to system wczesnointerwencyjnych działań diagnostycznych, edukacyjnych
oraz terapeutyczno-rehabilitacyjnych tworzących kompleksowy program opieki nad dziećmi
niepełnosprawnymi i ich rodzinami. Zadanie realizowane będzie przez okres 12 miesięcy (15 styczeń
2014r. – 31 grudzień 2014 r.).
Dziecku oraz jego rodzinie jest udzielane wsparcie w postaci:
1. Konsultacji lekarskich i psychologicznych (funkcjonalna diagnoza specjalistyczna, w tym
dobór metod usprawniania, monitorowanie przebiegu prowadzonej terapii oraz leczenie
schorzeń powstałych na tle niepełnosprawności).

2. Specjalistycznej terapii i rehabilitacji (realizacja Indywidualnego Planu Działania a także
przygotowanie rodziców i opiekunów do roli domowego terapeuty).

Udzielenie wsparcia rehabilitacyjnego prowadzone jest w formie: usprawniania motorycznego,
intelektualnego i psychospołecznego. Każda z wymienionych form, to oddzielny zakres oddziaływań
rehabilitacyjnych korygujących rozpoznane deficyty oraz stabilizujących osiągnięte sprawności.
Podczas prowadzonej rehabilitacji z dzieckiem fizjoterapeuta, pedagog, logopeda i inny specjalista
(…) udziela również rodzicom/opiekunom dziecka pomocy edukacyjnej. Pomoc ta ma formę
instruktażu, a jej celem jest przygotowanie rodzica/opiekuna do kontynuowania terapii
w warunkach domowych.

Ujarzmić niepełnosprawność

Projekt polega na prowadzeniu postępowania terapeutycznego skierowanego do osób
niepełnosprawnych i ich rodzin (zabiegi, zajęcia rehabilitacyjne i arteterapeutyczne skierowane do
dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, a także poradnictwo prawne i wsparcie psychologiczno psychoterapeutyczne skierowane do rodzin osób niepełnosprawnych).
Działania zaplanowane w projekcie tworzą kompleksowy program wsparcia społecznego dla
rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej i służą wyrównywaniu ich szans życiowych.
Powyższe wsparcie jest udzielane w ramach trzech modułów.
Moduł I Opieka rehabilitacyjna
W ramach działań projektowych prowadzone jest wsparcie w formie:
 usprawniania funkcjonalnego z wykorzystaniem metod i technik
kinezyterapeutycznej, w tym metod: neurofizjologicznych i edukacyjnych
oraz:
 specjalistycznej pomocy logopedycznej (terapia logopedyczna).

rehabilitacji

Moduł II „Moje hobby” - rozwijanie pasji i zainteresowań
Zajęcia w tym obszarze skierowane zostaną do tych beneficjentów, którzy mają swoją pasję.
Projekt przewiduje następujące formy, w których młodzież i dzieci będą mogły rozwijać swoje
zainteresowania i jednocześnie być poddawane nieinwazyjnej i przyjemnej formie terapii – terapii
poprzez sztukę:
 teatroterapia;
 warsztaty rytmiczno-taneczne;
 zajęcia origami.
Moduł III Wsparcie rodzin osób niepełnosprawnych
Realizacja Modułu III polega na:
 udzielaniu wsparcia psychologiczno - psychoterapeutycznego udzielanego w trybie
bezpośredniego, indywidualnego spotkania z psychologiem - psychoterapeutą;
 udzielaniu indywidualnej porady prawnej przez prawnika w trybie bezpośredniego spotkania,
ale również za pośrednictwem rozmowy telefonicznej lub poczty elektronicznej.

