Projekt pt: „Rehabilitacja dnia codziennego”
uzyskał dofinansowanie
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
To zadanie, w którym chcemy objąć rehabilitacją osoby z powiatu słupeckiego, wrzesińskiego
i konińskiego z orzeczeniem o niepełnosprawności w rozumieniu art.1 ustawy z dnia 27.08.1997r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (DZ.U z 2011r.
Nr 127,721, z późniejszymi zmianami)
Czas trwania projektu od 1września do 30 listopada 2018 r.
Zadanie obejmie 50 osób w tym:
- 15 osób dzieci, starszych niepełnosprawnych,
- 15 osób po udarze,
- 10 osób chorych na cukrzycę
- 10 osób z chorobami nowotworowymi.
Realizacja projektu na terenie powiatu słupeckiego, wrzesińskiego i konińskiego
poza miastami grodzkimi.
W ramach projektu podjęty będzie zespół działań w szczególności rehabilitacyjnych:
- 4 zabiegi dziennie w ciągu 1 godziny,
- w trakcie sesji 15 dniowej w zależności od zaleceń lekarza dla 50 pacjentów
- każdy uczestnik w zależności od potrzeb i diagnozy lekarskiej weźmie udział
we wskazanej sesji specjalistycznej,
- do dyspozycji 50 pacjentów będą specjaliści wskazanej sesji np. psychologicznej,
logopedycznej i neurologopedycznej. Prowadzone zajęcia zmierzają do osiągnięcia
przy aktywnym udziale tych osób możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania,
jakości życia i integracji społecznej. Pomocą służyć będzie 3 wolontariuszy.
Celem projektu będzie pomoc pacjentowi niepełnosprawnemu uzyskać jak największy możliwy
stopień sprawności, całkowicie lub częściowo przywrócić sprawność ruchową, zwiększyć
zdolność i samodzielność do wykonywania czynności życia codziennego oraz umożliwić
aktywne uczestnictwo w życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym. Wyrównanie szans
i możliwości mieszkańców Wielkopolski, oraz wyrównania różnic między subregionami
województwa wielkopolskiego. Zadanie będzie realizowane w formie rehabilitacji domowej
i ambulatoryjnej, która będzie obejmowała wszystkie elementy wpływające na jakość życia
i przywróci wzajemne stosunki między osobą chorą jej rodziną, przyjaciółmi i otoczeniem.
Cele zadania:
1. wyrównywanie szans i możliwości mieszkańców Wielkopolski oraz wyrównywanie różnic
między subregionami województwa wielkopolskiego,
2. utrzymanie i przywrócenie zdolności do samodzielnego funkcjonowania w zakresie
podstawowych czynności życia codziennego
3. zniwelowanie wykluczenia starszych pacjentów z systemu rehabilitacji
4. usprawnienie poszczególnych narządów, w których występuje dysfunkcja
5. włączanie rodziny w proces rehabilitacyjny
6. wspieranie działań i programów sprzyjających zmianie obrazu osób niepełnosprawnych
w świadomości społecznej,
7. przywrócenie osobom potrzebującym możliwości samodzielnego życia w rodzinie i szerszej
społeczności oraz aktywności społecznej i twórczej,
8. utrzymanie jak najlepszej sprawności funkcjonalnej,
9. umożliwić aktywne uczestnictwo w życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym,
10. wzmocnienie poczucia własnej wartości, usunięciu objawów chorobowych,

11. wzrost i utrzymanie nieswoistej odporności przeciwzakaźnej, zapobieganie powstawaniu
lub rozwojowi chorób cywilizacyjnych (niedokrwienność serca, choroby metaboliczne).
Powyższe cele realizowane będą poprzez udział pacjentów w rehabilitacji zdrowotnej, w gabinetach
specjalistycznych (kinezyterapia, fizykoterapia, oraz udział w warsztatach specjalistycznych
np. konsultacje psychologiczne, neurologopedyczne, logopedyczne).
Rezultaty twarde:
-

Objecie całokształtem rehabilitacyjnym 50 osób niepełnosprawnych.
Zabiegi rehabilitacyjne dla 50 pacjentów.
Porady specjalistyczne np. logopeda, neurologopeda, psycholog

rezultaty miękkie:
1. nastąpi wyrównywanie szans i możliwości mieszkańców Wielkopolski oraz wyrównanie
różnic między subregionami, województwa wielkopolskiego,
2. niwelacja osobistych problemów wynikających z niepełnosprawności,
3. w znacznym stopniu zniweluje się wykluczenie starszych pacjentów z systemu rehabilitacji
4. włączanie 80 pacjentów w proces usprawniania i motywowania,
5. włączanie 80rodzin w proces rehabilitacyjny,
6. nastąpi wsparcie działań i programów sprzyjających zmianie obrazu osób niepełnosprawnych
wświadomości społecznej,
7. 80 pacjentów niepełnosprawnych otrzyma pomoc w odzyskaniu sprawności ruchowej
oraz podjęcie działań przywracających utracone funkcje,
8. zwiększy się zdolność do wykonywania czynności życia codziennego,
9. możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym,
10. nabranie pewności siebie i pokonanie niesprawności,
Zakładane rezultaty projektu przyczynią się do rozwiązania problemu społecznego lub złagodzą
jego negatywne skutki.
1. rehabilitacja lecznicza- fizjoterapii
W trakcie realizacji zadania pn. Rehabilitacja dnia codziennego każdy pacjent będzie poddany
indywidualnym zabiegom rehabilitacyjnym w warunkach domowych lub ambulatoryjnych przez
15 dni, jedna wizyta trwa 1 godzinę podczas, której pacjent poddany jest 4 zabiegom wg wskazań
lekarza. W zadaniu weźmie udział 50 pacjentów, 15 godzin zabiegów dla jedneg.
2. konsultacja specjalistyczna np. logopeda, neurologopeda, psycholog
Konsultacje specjalistyczne dla 50 pacjentów objętych projektem są ważną częścią rehabilitacji
i opieki. Nie mniej ważna jest edukacja pacjenta i rodziny - jak nabierać pewności siebie i pokonać
niesprawność i uzyskać samodzielność. W tym celu każdy pacjent indywidualnie lub z rodziną,
opiekunami, będzie mógł uczestniczyć w konsultacjach w zależności od potrzeb.
Specjaliści pozostaną do dyspozycji pacjentów 50 godzin np:psycholog, neurologopeda , logopeda.
3. koordynator zadania
Koordynator zadania odpowiedzialny za całość przedsięwzięcia i reprezentowanie projektu
na zewnątrz w okresie od 01.09-30.11.2018 roku.

4. obsługa administracyjno-księgowa zadania
Obsługa księgowa zadania przez czas jego realizacji 01.09-30.11.2018roku przez biuro księgowe
przy Szkole Podstawowej w Strzałkowie.
5. promocja zadania
Działania informacyjne i promocyjne dotyczące projektu 01.09 -30.11.2018r- zlecenie
wyspecjalizowanej firmie opracowanie, wydrukowanie ulotek oraz plakatów informujących
o projekcie z logo instytucji finansującej. Projekt promowany będzie w mediach lokalnych
( prasa Kurier Słupecki, na tablicach w urzędach Starostwa Powiatowego w Słupcy, Wrześni
i w Koninie) na stronie internetowej organizatora w przychodniach lekarzy rodzinnych na terenie
powiatu słupeckiego, wrzesińskiego i konińskiego. wszystkie działania informacyjno- promocyjne
będą opatrzone odpowiednią wizualizacją.
6. świadczenie usług wolontariuszy
Wolontariuszami zaangażowanymi w realizację projektu będą członkowie stowarzyszenia oraz
członkowie rodzin. Będą pomagali osobom niepełnosprawnym przygotować się na zabiegi, będą
służyć pomocą pacjentom po zabiegach rehabilitacyjnych, oraz przy obsłudze administracyjnej
projektu, podczas organizacji konsultacji specjalistycznych.
7. rekrutacja pacjentów
Rekrutacja 50 uczestników do udziału w zadaniu pt. „Rehabilitacja dnia codziennego”
będzie trwała od 01.09.-31.10.2018r. – przygotowanie formularza zgłoszeniowego,
umieszczenie go na stronie beneficjenta.
Wypełnione formularze będą składane osobiście w biurze projektu w powiecie słupeckim,
lub za pośrednictwem poczty, kuriera lub droga elektroniczną.
Pomocą przy naborze uczestników służą wolontariusze i lekarze rodzinni.
Z chwilą upłynięcia terminu rekrutacji w projekcie docelowo weźmie udział 50 osobowa
grupa uczestników projektu
- 15 dzieci i starszych osób niepełnosprawnych,
- 15 osób po udarze,
- 10 cukrzyków
- 10 pacjentów z chorobami nowotworowymi, którzy spełnią wszystkie kryteria
uczestnictwa i złożą komplet niezbędnych dokumentów.
Partnerami zadania będą:
-

Niepubliczne przedszkole z Oddziałami
w Piotrowicach
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strzałkowie.

Integracyjnymi

„Mali

Odkrywcy”

