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(logo fundacji)
Projekt - „Stawiamy na rehabilitację i integrację poprzez
aktywne wsparcie osób z niepełnosprawnością. Cykl szkoleń
dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry
i wolontariuszy zamieszkujących miasto Gdańsk.”
Organizator: Fundacja Otwarty Świat dla Wszystkich
Województwo pomorskie
Termin rekrutacji:.4.09.2017r. – 29.09.2017 r.
Czas trwania projektu: październik – listopad 2017 r, (5 sobót)
Liczba miejsc: 35
Dla kogo?
- Dla rodziców, opiekunów, kadry i wolontariuszy osób z
niepełnosprawnością;
- Osób zamieszkałych na terenie miasta Gdańska.
Zapisy:
Adres e-mail: otwartyswiatdlawszystkich@gmail.com
Adres e-mail: magda.fundacja.osdw@gmail.com
Dodatkowe informacje:
Justyna Rogowska
Adres e-mail: otwartyswiatdlawszystkich@gmail.com
Telefon: 609633723

Projekt jest sfinansowany ze środków Urzędu miasta Gdańska oraz środków własnych Fundacji Otwarty Świat dla Wszystkich.
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Cele projektu:
a. Zwiększenie aktywności fizycznej osób z dysfunkcją
wzroku z miasta Gdańska poprzez pomoc przeszkolonej
kadry;
b. Propagowanie zdrowego stylu życia wśród osób
niewidomych i słabo widzących oraz głuchoniewidomych;
c. Promowanie aktywnego wypoczynku i spędzania czasu;
d. Poprawa sytuacji zdrowotnej niepełnosprawnych
mieszkańców miasta Gdańska;
e. Zwiększenie integracji społecznej osób niewidomych i
niedowidzących oraz głuchoniewidomych z resztą
społeczeństwa;
f. Przeciwdziałanie wykluczeniu w sferze aktywności
sportowej osób z niepełnosprawnością;
g. Podniesienie świadomości społecznej w zakresie
zrozumienia potrzeb i możliwości osób niewidomych,
niedowidzących oraz głuchoniewidomych wśród
mieszkańców miasta Gdańska;
Działania w ramach projektu:
W Październiku i w pierwszym tygodniu listopada odbędzie
się 5 cykli szkoleń i warsztatów w wymiarze 40 godzin w formie
5 spotkań podczas 5 sobót. Trzy spotkania będą miały
charakter szkoleniowy, a 2 pozostałe warsztatowy, tj.
bezpośredniego treningu nabytej wiedzy i umiejętności z
osobami z niepełnosprawnościami.
Szczegółowy opis działań w ramach projektu:
a. Tematyka szkoleń:
Poniżej przedstawiamy Państwu w punktach
najważniejsze zagadnienia jakie będą prezentowane w trakcie
szkoleń. Przedstawienie szczegółowego planu nie jest możliwe
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ponieważ rodzaj prezentowanych treści będzie też częściowo
zależny od ogólnej wiedzy grupy na dany temat.
1. Pierwszy kontakt z osobą niepełnosprawną;
2. Funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu
społecznym;
3. Komunikacja z osobą niewidomą i głuchoniewidomą.
(kanały komunikacji, zasady komunikowania się);
4. Wskazania i przeciwskazania do wysiłku fizycznego dla
osób z chorobami i wadami wzroku i słuchu;
5. Dostępne formy aktywności dla osób z uszkodzeniem
wzroku i słuchu;
6. Specyfika poruszania się na tandemach, zapewnienie
bezpieczeństwa w ruchu;
7. Zasady planowania rajdów rowerowych z
uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością.
Zwrócenie uwagi na bariery architektoniczne,
odpowiedni dobór bazy noclegowej;
b. Tematyka warsztatów:
1. Warsztaty z zakresu audiodeskrypcji otoczenia dla
beneficjentów;
2. Warsztaty praktyczne - symulacja uszkodzeń wzroku i
słuchu;
3. Panel dyskusyjny, wymiana doświadczeń w zakresie
pracy z osobami niepełnosprawnymi.
Zapisz się! - Pomóż sobie zdobywając wiedzę, aby pomóc
innym!!
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