Projekt: „Kierunek – Zmiana” dla niepełnosprawnych mieszkańców gminy Chodzież

Projekt pod nazwą: „ Kierunek- Zmiana „ jest kontynuacją działań z 2013 roku realizowanych w ramach
projektu pod nazwą "Pokonać Siebie". Niniejszy projekt będzie realizowany w partnerstwie z Gminnym
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Chodzieży, Gminą Chodzież oraz Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie w Chodzieży. Wsparcia w realizacji działań udzielą też Warsztaty Terapii Zajęciowej
w Chodzieży.
Celem projektu jest

poprawa jakości życia

osób niepełnosprawnych i ich opiekunów a także

budowanie motywacji do podjęcia działań przez nich samych w kierunku poprawy sytuacji osobistej
poprzez dążenie do zmiany. Pośrednim, równie ważnym celem jest zwrócenie uwagi instytucjom na
fakt, że w otoczeniu są wciąż osoby wymagające pomocy i wsparcia .
Niniejszy projekt zakłada zaspokojenie jego uczestnikom potrzeb w zakresie rehabilitacji zdrowotnej
i społecznej przez udział w z planowanych działaniach. Projektodawca planuje powołać zespół aktywności
społecznej - grupę ludzi, profesjonalistów w skład którego wejdą: pracownik socjalny, asystent osoby
niepełnosprawnej i rehabilitant. Zespół aktywności społecznej swoje zadania, tj. rehabilitację zdrowotną
świadczoną przez rehabilitanta, rehabilitacje społeczną świadczona przez asystenta osoby niepełnosprawnej
oraz wsparcie socjalne świadczone przez pracownika socjalnego będzie realizował w miejscach
zamieszkania osób niepełnosprawnych.
W projekcie zaplanowano również możliwość skorzystania z pomocy psychologicznej w celu budowania
motywacji do udziału w projekcie osób niezdecydowanych i nie widzących takiej potrzeby a także wsparcie
prawne polegające na prezentowaniu praw i uprawnień dla osób niepełnosprawnych. Działania te zostaną
zrealizowane w oparciu o zawarte partnerstwo z PCPR . Przewidziano również wizytę w WTZ w ramach
nawiązanej współpracy z tą placówką. Celem wizyty będzie pokazanie uczestnikom i ich opiekunom
zewnętrznych form opieki nad niepełnosprawnymi by w efekcie przekonali się i zaufali takiej formie
wsparcia. Być może podjęli inicjatywę do stworzenia podobnej placówki w terenie swojego zamieszkania
i chętnie uczestniczyli w działaniach projektu. Budowali gotowość do wyjścia ze swoich miejsc
zamieszkania. Biorąc pod uwagę fakt, że w gminie Chodzież zamieszkują osoby niepełnosprawne w tym
intelektualnie, które ciągle z różnych powodów nie są objęte żadnym wsparciem, w ramach niniejszego
projektu zaplanowano również

udział tych osób

w zorganizowanych przez projektodawcę zajęciach
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w pracowni gospodarstwa domowego i pracowni artystycznej (plastycznej i/lub teatralnej) urządzonej na
potrzeby projektu w jednej ze świetlic wiejskich. Na czas zajęć zostanie zatrudniony do każdej pracowni
opiekun/instruktor posiadający stosowne wykształcenie, ponadto

na zajęciach przewidziano obecność

asystenta osoby niepełnosprawnej. Projektodawca zamierza też

do tego celu zaangażować samych

uczestników- wsparcie osób niepełnosprawnych intelektualnie przez osoby z innymi dysfunkcjami.
Wzajemna pomoc, pokazanie możliwości i odpowiedzialność za drugiego człowieka to bardzo ważny aspekt
tego działania, wpływający na podniesienie samooceny. Udział niepełnosprawnych intelektualnie osób w
zorganizowanych zajęciach zaplanowano wspólnie z opiekunami. Mamy nadzieje, że w procesie budowania
zaufania zdarzy się choć jeden dzień, w którym opiekunowie powierzą opiekę nad niepełnosprawnymi
kadrze projektu. Projektodawca zaplanował także spotkanie integracyjne uczestników przy ognisku na
terenie siłowni terenowej w jednej z miejscowości gminy. Ponadto dla całej grupy zostanie zorganizowany
masaż dźwiękiem- Rei Gong w celu pokazania uczestnikom projektu jednego ze sposobów dążenia do
uzyskania stanu harmonii, błogostanu i wytchnienia. Dzięki niezwykłym właściwościom himalajskich mis
„śpiewających”. Masaż z ich użyciem to doznania przyjemne dla zmysłów, a kojące fale wibracji przynoszą
głębokie odprężenie ciału. Sprzyja to zwiększeniu sił witalnych i wspiera zdrowie, niewątpliwie pobudza do
działania i chęci wprowadzania zmian w życiu.
Działania projektu skierowane będą na zaspokojenie potrzeb osób niepełnosprawnych, zamieszkujących
Gminę Chodzież, często samotnych, pozbawionych możliwości udziału w systematycznej rehabilitacji i
życiu społecznym . „Kierunek- Zmiana „ to projekt adresowany do osób, które wymagają rehabilitacji
zdrowotnej i społecznej, a posiadane przez nich dochody, stan zdrowia, brak własnego transportu, brak
wolnych miejsc w funkcjonujących placówkach, brak indywidualnego podejścia w budowaniu zaufania
uniemożliwiają im

adekwatne do potrzeb

korzystanie z oferty

dostępnej w mieście powiatowym.

„Kierunek – Zmiana” to projekt, który w swym założeniu odbiega od dotychczas organizowanych form
wsparcia dla niepełnosprawnych z uwagi na fakt, że kryterium dostępu stanowi fakt posiadania
niepełnosprawności zgodnie z definicją zawartą w art. 1 ustawy z dnia 27.08.1997r o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych bez rozstrzygania z jakiego powodu
osoba została zaliczona do osób niepełnosprawnych. W projekcie znajdą dla siebie miejsce zarówno osoby
z niepełnosprawnością ruchową jak i intelektualną (WTZ zgodnie z przepisami prawa dostępne są jedynie
dla niepełnosprawnych intelektualnie).
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Zdaniem pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży brak systemowego
wsparcia dla osób niepełnosprawnych szczególnie dorosłych to duży problem w ich terenie działania.
Zauważają także konieczność budowania zaufania wśród opiekunów osób niepełnosprawnych w kierunku
powierzenia swoich podopiecznych pod opiekę.
Społeczne izolowanie się osób niepełnosprawnych, zaprzestanie lub zaniechanie leczenia, brak inicjatywy,
wynikają z braku wiedzy, niskich dochodów uniemożliwiających codzienny dojazd na rehabilitację w
placówkach opieki zdrowotnej, braku możliwości dojazdu środkami publicznymi

z uwagi na

niepełnosprawność, długiego oczekiwania na miejsce w oddziałach rehabilitacyjnych, braku miejsc w
istniejących placówkach wsparcia w mieście a także braku placówki wsparcia dziennego dla osób
niepełnosprawnych

na

terenie

gminy

Chodzież.

Innym

ważnym

czynnikiem

powodującym

niepodejmowanie działań przez osoby niepełnosprawne zmierzających do poprawy jakości życia jest fakt
zamieszkiwania na wsi, osamotnienie, poczucie pustki, brak motywacji. Osoby niepełnosprawne często
czują się niepotrzebne, zapomniane w swoich środowiskach, nie widzą możliwości zmiany swojego życia.
Projekt „ Kierunek - Zmiana”

zakłada wpływanie na prezentowane postawy wśród

osób

niepełnosprawnych a także uwidocznienie potrzeb osób niepełnosprawnych instytucjom na terenie gminy.
Projektodawca zakłada, że udział w niniejszym projekcie spowoduje, iż jego uczestnicy poczują się
należycie zaopiekowani ,rozpocznie się proces przygotowania do udziału w zewnętrznych formach
wsparcia.

Zbudowany w niniejszym projekcie system

– praca asystenta osoby niepełnosprawnej,

rehabilitanta i pracownika socjalnego a także zorganizowanie i umożliwienie udziału w zorganizowanych
zajęciach i spotkaniach pozwoli zrozumieć uczestnikom projektu, że ich potrzeby są ważne a oni sami mają
wpływ na swoje życie. Zbuduje wśród nich przekonanie, że aktywność poza miejscem zamieszkania to
niezbędna potrzeba każdego człowieka zapewniająca życiową równowagę. Realizacja niniejszego projektu
zwróci również uwagę władz gminy na konieczność podjęcia działań w celu budowania systemu wsparcia
dla tych osób. Zaznaczyć należy, że w tym kierunku rozpoczął się już proces, sam fakt występowania
Gminy Chodzież jako partnera działań projektu jest budujący, świadczy o dostrzeganiu potrzeb tej grupy
mieszkańców.
Aplikując niniejszy wniosek projektodawca zakłada, że jego uczestnikami będą osoby niepełnosprawne
ruchowo i/lub intelektualnie. Kierując się zasadą, że osoby niepełnosprawne są pełnoprawnymi członkami
społeczności , zaś niepełnosprawność nie jest czynnikiem decydującym o wykluczeniu a o społecznej
różnorodności a co za tym idzie i różnych potrzebach.
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W ramach niniejszego projektu zaplanowano wsparcie dla osób wymagających pomocy ze strony asystenta
osoby niepełnosprawnej ,rehabilitanta i pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania tych osób.
Zaplanowano też rehabilitację społeczną poprzez zorganizowane zajęcia, spotkania oraz wsparcie
psychologiczne i prawne. Zależy nam szczególnie aby objąć działaniami projektu osoby niepełnosprawne
intelektualnie, które nie uczestniczą w żadnych formach wsparcia . Miejsce w niniejszym projekcie
przewidziano także dla osób niepełnosprawnych ruchowo, które z uwagi na niepełnosprawność wycofały się
z życia społecznego.
Ważnym aspektem działań jest objęcie wsparciem opiekunów osób niepełnosprawnych, dla których
przewidziano udział w zorganizowanych pracowniach- artystycznej i gospodarstwa domowego wraz z
podopiecznymi, wsparcie psychologiczne szczególnie w kierunku budowania zaufania do powierzenia
podopiecznych pod opiekę innej osobie oraz udział w spotkaniu integracyjnym i masażu dźwiękiem.
Uczestnicy projektu zostaną wyłonieni przez pracowników socjalnych GOPS w Chodzieży w ramach
zawartej umowy partnerskiej. Pracownicy socjalni będą też czuwać nad poczuciem bezpieczeństwa osób
biorących udział w działaniach projektu. Świadczenia w zakresie transportu, udostępnienia sali na zajęcia
zostaną zrealizowane przez Gminę Chodzież w ramach zawartego partnerstwa.
Realizując niniejszy

projekt

zamierzamy pobudzić do działania na rzecz własnego rozwoju osoby

niepełnosprawne a nierzadko ich opiekunów poprzez systematyczne działania zaplanowane w projekcie.
Zależy nam na tym aby osoby niepełnosprawne umiały się zatroszczyć o swój dobrostan, były wymagające
w stosunku do siebie i innych w dążeniu do poprawy zdrowia.

Stowarzyszenie SOCIUS
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