„Sprawni – (nie) sprawnym” czyli partnerstwo w działaniach na rzecz mieszkańców
gminy Chodzież z orzeczoną niepełnosprawnością.
Projekt pod nazwą: „Sprawni - ( nie) sprawnym” jest realizowany w okresie od września do
listopada 2015r. w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Chodzieży,
Gminą Chodzież i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży.
Działania projektu finansowane są z udziałem środków PFRON będących w dyspozycji
Samorządu Województwa Wielkopolskiego w 2015r. oraz środków Stowarzyszenia SOCIUS.
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. Działania
projektu skierowane są dla mieszkańców wiejskiej Gminy Chodzież
Projekt zakłada zaspokojenie jego uczestnikom potrzeb w zakresie rehabilitacji zdrowotnej i
społecznej przez udział w zaplanowanych działaniach. Projektodawca powołał Zespół
Aktywności Społecznej - grupę ludzi, profesjonalistów w skład którego weszli: pracownicy
socjalni, asystenci osoby niepełnosprawnej i rehabilitanci. Zespół Aktywności Społecznej
swoje zadania, tj. rehabilitację zdrowotną świadczoną przez rehabilitanta, rehabilitacje
społeczną świadczoną przez asystenta osoby niepełnosprawnej oraz wsparcie socjalne
świadczone przez pracownika socjalnego będzie realizował w miejscach zamieszkania osób
niepełnosprawnych.
W projekcie jest 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. 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 także udział tych osób w zorganizowanych przez
projektodawcę zajęciach w pracowni gospodarstwa domowego i pracowni plastycznej
urządzonej na potrzeby projektu w jednej ze świetlic wiejskich. Na czas zajęć został
zatrudniony do każdej pracowni opiekun/instruktor posiadający stosowne wykształcenie,
ponadto na zajęciach przewidziano obecność asystenta osoby niepełnosprawnej.
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niepełnosprawnością, zamieszkujących Gminę Chodzież, często samotnych, pozbawionych
możliwości udziału w systematycznej rehabilitacji i życiu społecznym. „Sprawni - ( nie)

sprawnym” 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.
Projektodawca założył, że udział w kolejnym już projekcie to ciągła, systematyczna droga do
zmiany, uczestnicy czują się należycie zaopiekowani, to proces przygotowania do udziału w
zewnętrznych formach wsparcia, wyjścia poza najbliższy krąg. 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.
Uczestnikami projektu są 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.
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.
Uczestnicy projektu zostali wyłonieni w drodze rekrutacji 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 także ich opiekunów poprzez systematyczne działania zaplanowane
w projekcie.

