INFORMACJA O PROJEKCIE

„PROGRAM MIESZKALNICTWA WSPOMAGANEGO OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
INTELEKTUALNĄ Z TERENU MIASTA POZNANIA”
Projekt polega na organizacji 3-tygodniowych (dla 210 osób) i 3-miesięcznych (dla 32 osób, w tym
takich, które ukończyły trening 3-tygodniowy) treningów w mieszkaniach wspomaganych. Głównym
celem treningów jest nabycie doświadczeń w zamieszkaniu poza rodziną, wzrost samodzielności
w gospodarstwie domowym, nabycie kompetencji związanych z poruszaniem się po mieście, obsługą
urządzeń RTV, AGD oraz teleinformatycznych (komputer, komórka), wzrost umiejętności
samoobsługowych i zaradności życiowej. W ramach projektu oferowane jest także indywidualne
wsparcie psychospołeczne i grupowe treningi umiejętności społecznych dla uczestników treningów
mieszkaniowych.
Treningi 3-tygodniowe odbywać się będą od 4 czerwca 2017 do 30 września 2019 roku
w 3 lokalizacjach:
1. Poznań, ul. Płowiecka 15 (2 osoby)
2. Poznań, ul. Słowiańska 53B (3 osoby)
3. Poznań, ul. Grodziska 133 (2 osoby)
Treningi 3-miesięczne odbywać się będą od 3 września 2017 do 30 września 2019 roku w 1 lokalizacji:
1. Poznań, ul. Lubeckiego 8 (4 osoby)
Po ukończeniu treningu każdy uczestnik otrzyma zalecenia zawierające diagnozę potencjału, wskazanie
obszarów samodzielności do rozwijania oraz rekomendację dotyczącą dalszych działań w zakresie
mieszkalnictwa wspomaganego.
Każdy mieszkaniec posiadać będzie własny, w pełni umeblowany pokój. W każdym mieszkaniu
dostępny będzie wspólny pokój dzienny wyposażony w telewizor, komputer i sprzęt audio.
Projekt dostępny jest dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, a zakres wsparcia dostosowany będzie
do indywidualnych potrzeb mieszkańców. Uczestnikom treningów przez całą dobę towarzyszyć będą
trenerzy mieszkaniowi/opiekunowie.
Udział w treningach mieszkaniowych jest nieodpłatny. Wszystkim uczestnikom zapewnione będzie
wyżywienie, środki higieniczne, środki czystości i ubezpieczenie NNW.
Projekt przewiduje również wsparcie opiekunów faktycznych poprzez:
1. indywidualne poradnictwo psychologiczne,
2. organizację 3-dniowych, wyjazdowych warsztatów przygotowujących opiekunów do sytuacji
wyprowadzenia się podopiecznego z domu, kształtowania nowych relacji z dorosłym dzieckiem
i przełamania obaw związanych z jego wyprowadzeniem się z domu. Warsztaty prowadzone
będą przez specjalistów z zakresu psychologii, pedagogiki, psychiatrii, pracy socjalnej,
seksuologii i prawa.
Osoby uprawnione do udziału w projekcie powinny spełniać następujące kryteria:
1. wiek: 18-59 lat,
2. zameldowanie (stałe lub czasowe) lub oświadczenie o zamieszkaniu na terenie Poznania,
3. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Terminy pierwszych treningów
Treningi trzytygodniowe w 2017 roku realizowane będą w następujących terminach:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

04.06.2017-24.06.2017
25.06.2017-15.07.2017
16.07.2017-05.08.2017
06.08.2017-26.08.2017
27.08.2017-16.09.2017
17.09.2017-07.10.2017
08.10.2017-28.10.2017
05.11.2017-25.11.2017
26.11.2017-15.12.2017

Rekomendujemy zgłaszanie się parami/grupami na treningi mieszkaniowe.
Trening trzymiesięczny w 2017 roku realizowany będzie od 3.09.2017 do 02.12.2017.
Decyduje kolejność zgłoszeń.
Jedynym skutecznym sposobem zgłoszenia się jest przesłanie wypełnionej deklaracji
zgłoszenia oraz ustalenie terminu treningu wraz z pracownikiem projektu (N. MarciniakMadejska, tel. 782 004 222, n.madejska@natak.pl).

Dowóz na zajęcia w placówkach i zajęcia popołudniowe
Podczas treningów mieszkaniowych możliwy będzie dowóz uczestników na zajęcia dzienne
i popołudniowe środkami komunikacji miejskiej przez trenerów mieszkaniowych. W tej
sytuacji uczestnik musi posiadać doładowaną kartę PEKA umożliwiającą mu korzystanie z
transportu publicznego na terenie miasta Poznania.
Jeśli kandydat na co dzień dojeżdża na zajęcia środkiem transportu organizowanym przez
placówkę (WTZ, ŚDS, DOA), prosimy opiekunów o ustalenie z kierownikiem placówki
zmiany trasy dowozu na czas realizacji treningu mieszkaniowego.

Ubezpieczenie OC
W razie szkód wyrządzonych przez tymczasowego mieszkańca istnieje ryzyko, że będzie
ubiegał się o zwrot kosztów od osoby, która była bezpośrednim sprawcą. Z tego względu
rekomendujemy, by osoby z niepełnosprawnością posiadali ubezpieczenie OC.

Dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji:
Natalia Marciniak-Madejska
Dyrektor ds. wsparcia
Tel. 782 004 222
n.madejska@natak.pl

