Nazwa projektu:
CENTRUM
PORADNICTWA
REWALIDACYJNEGO
DLA
OSÓB
Z
DYSFUNKCJAMI RUCHOWYMI I SPRZĘŻONYMI. POMOC W PROBLEMACH
ADAPTACYJNYCH, EMOCJONALNYCH I PSYCHICZNYCH.
Cel programowy 4
ZAPEWNIENIE OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM DOSTĘPU DO INFORMACJI I
SPECJALISTYCZNYCH USŁUG
Cel projektu: Dostarczenie informacji oraz specjalistycznych usług rewalidacyjnych w celu
usamodzielnienia się, zaistnienia w lokalnym życiu społecznym, nawiązania
satysfakcjonujących więzi z ludźmi, dokonania zmian w postrzeganiu siebie i swoich
możliwości. Zachęcanie do samousprawnia poprzez propagowanie aktywnej rehabilitacji.
Przekaz informacji dot. doboru sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń i pomocniczych.
Termin realizacji: 01.01.2015 – 31.12.2015 r.
Wramachprojektuudzielanebędziewsparciedlaosóbzniepełnosprawnościami,wtymgłównie dla
osóbzdysfunkcjamiruchowymiisprzężonymi,beneficjentówostatecznych(BO).Szczególnynacis
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będzienarehabilitacjęwpłaszczyźniespołecznej,wtymdoradztwoprawneorazrewalidacyjnezwią
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pomocypokażemywprostyiprzekonywującysposób,comożnazyskaćdziękidostępowidoinforma
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specjalistycznychusługrewalidacyjnych.Wrazieuzasadnionejkoniecznościnasiinstruktorzyitera
peuci
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abilitacjiwpłaszczyźniepsychicznej.Nasiterapeucibędąprowadzićindywidualnekonsultacje
zBO,którychcelembędziepoprawasamoocenyorazniwelowanienegatywnychzachowańwynikaj
ącychz
niepełnosprawnościorazwykluczeniaspołecznego.Planowanedziałaniamająrównieżnaceluudzi
elaniekompleksowejpomocydlaBOwichadaptacjidonowychwarunków
życia
wynikającychzdysfunkcji.NasiterapeucibędąpomagaliBOwrozwiązywaniuichproblemów,będą
doradzalilubproponowaligotowe,sprawdzonerozwiązania.Naszympodstawowymzamiaremjest
zwiększenieniezależnościżyciowejoraz wzmacnianieBOnapolupsychicznymorazspołecznoprawnym,byjużnigdyosobaz
niepełnosprawnościąniepoczułasiębezradna,samotna,bezsilnazałatwiającswojecodziennespra
wy.Wszystkiedziałaniarealizowanewramachprojektuopartebędągłównienaoddziaływaniach
samopomocowychzdeterminowanychaktywnościąwłasnąBOorazudziałemodpowiednioprzesz

kolonychinstruktorów–terapeutów.Prowadzenieporadnictwarewalidacyjnego,społecznoprawnegoorazudzielanieporadiinformacjisąściśleskorelowanezzałożeniamiAktywnejRehabilit
acjii „Programu Niezależnego Życia”.Na innowacyjność projektu składa się wiele czynników,
w tym głównie:
zatrudnienieinstruktorówiterapeutów,którzymająbogatedoświadczenieorazwiedzęwynikającąz
faktu,
iżsamisąosobamizniepełnosprawnościami.Instruktorzy,jako„wzorceosobowe",poprzezdoświa
dczeniaz autopsji uwiarygodnią zaproponowane usługi doradcze i socjalizujące.
-prowadzeniekonsultacjiwyjazdowych,rozmowyzbeneficjentamiwichmiejscach zamieszkania,
czasowego pobytu (prezentowanie sprzętu rehabilitacyjnego, omawianie założeń aktywnej
rehabilitacji)
-opracowywanieProgramówAktywnejRehabilitacji,którychcelemjestustalenietzw.
‘ścieżki
rehabilitacyjnej"orazformwsparcia(przyuwzględnieniurodzajuniepełnosprawności,stanu
sprawności beneficjenta oraz czynników społeczno – demograficznych.
Zarządzanie projektem zgodnie z ICF -Międzynarodową Klasyfikacją Niepełnosprawności

DZIAŁANIA PORADNICZO - KONSULTACYJNE
1.Porady i konsultacje dotyczących doboru sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy
technicznych.
Pomoc w doborze i adaptacji sprzętu adekwatnego do rodzaju dysfunkcji, dostosowanie
sprzętu, przekaz informacji na temat dofinansowania zakupu (pomoc w wypełnianiu
wniosków). Nauka posługiwania się sprzętem rehabilitacyjnym w celu niwelowania barier
wynikających z ograniczonej sprawności. Porady przekazywane przez instruktora pierwszego
kontaktu (IPK) i specjalistę doboru sprzętu (SDS).
2.Porady i instruktaże na temat doboru wózków aktywnych oraz ich prawidłowej
eksploatacji.
Zapoznanie BO z rodzajami wózków, pomoc przy ich doborze, nauka prawidłowej
eksploatacji, ustawianie wózków. Porady świadczone przez IPK oraz SDS.
3.Porady dotyczące udziału w zorganizowanych formach rehabilitacji
Zapoznanie BO z możliwościami udziału w zorganizowanych formach rehabilitacji (turnusy
rehabilitacyjne, obozy aktywnej rehabilitacji, warsztaty środowiskowego wsparcia). Pomoc w
wypełnianiu wniosków. Porady świadczone przez IPK.
4.Porady i instruktaże dotyczące aktywności sportowej (rehabilitacji usportowionej)

Przekonanie BO, że uprawianie sportu pozwala na ponowne samodzielne decydowanie o
sobie. Motywacja – radość z każdego kolejnego, choćby najmniejszego, osiągnięcia.
Przekonanie BO, że aktywność fizyczna i sport poprawiają kondycję fizyczną i psychiczną
BO. Porady przekazywane przez IPK.

