
 

Od rehabilitacji do aktywizacji 

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:  

 

termin realizacji zadania: 1.03.2015 – 31.03.2017 r.  

Planowana ilość beneficjentów: 90 osób (II okres realizacji zadania 1.04.2016 – 31.03.2017 r.) 

 

Projekt zakłada prowadzenie wielospecjalistycznej, kompleksowej, skoordynowanej  

i ciągłej rehabilitacji osób z niepełnosprawnością. Działania zaplanowane w projekcie są 

nastawione na:  

1. Zidentyfikowanie deficytów rozwojowych u beneficjentów ostatecznych oraz ich 

potrzeb terapeutycznych.  

2. Udzielenie wsparcia rehabilitacyjnego, które prowadzone będzie w formie: 

usprawniania motorycznego, intelektualnego i psychospołecznego.  

 

W ramach rehabilitacji motorycznej prowadzone są następujące formy:  

1) usprawnianie funkcjonalne z wykorzystaniem metod i technik rehabilitacji 

kinezyterapeutycznej, w tym metod: neurofizjologicznych i edukacyjnych,  

2) ćwiczenia wykształcające prawidłowy schemat chodu z wykorzystaniem dynamicznej 

ortezy DUNAG 02 (skafander kosmiczny),  

3) Terapia metodą integracji sensorycznej (Terapia SI), 

4) masaż leczniczy, w tym: masaż klasyczny, masaż refleksologiczny twarzy. 

  

W ramach usprawniania i stymulacji sfery intelektualnej i psychospołecznej beneficjenci 

otrzymują pomoc w postaci:  

1) terapii pedagogicznej,  

2) terapii logopedycznej,  

3) terapii pedagogicznej z wykorzystaniem komputera,  

4) zajęć muzykoterapeutycznych. 

 



WARUNKI REKRUTACJI DO PROJEKTU  

 
Wśród osób wytypowanych do udziału w projekcie na etapie sporządzania wniosku 

aplikacyjnego, po otrzymaniu decyzji o dofinansowaniu, Stowarzyszenie przeprowadzi 

rekrutację beneficjentów. W tym celu, na terenie placówki oraz na stronie internetowej 

Stowarzyszenia zostanie umieszczona pełna informacja o trwającym naborze do 

programu. 

Zgłoszenia beneficjentów będą umieszczane na liście według kolejności. 

 

 

Na podstawie wskazań specjalistów oraz ważnego orzeczenia o niepełnosprawności 

sporządzone zostaną 2 listy: 

1.  lista docelowa Beneficjentów Ostatecznych – zakwalifikowanych do projektu. 

2. lista rezerwowa osób niepełnosprawnych ze wskazaniami do odbycia cyklu 

terapeutycznego, które nie będą mogły otrzymać niezbędnego pakietu świadczeń ze 

względu na zbyt późne zgłoszenie swojej kandydatury do udziału w programie, co 

wykluczyło ją z limitu osób listy docelowej. 

 

 

Z chwilą przystąpienia do projektu każdy beneficjent zobowiązany będzie do złożenia 

kompletu dokumentów rekrutacyjnych zawierających: 

1) formularz zgłoszeniowy; 

2) deklarację udziału w projekcie; 

3) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych; 

4) orzeczenie o niepełnosprawności; 

 

  



HARMONOGRAMU POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁAŃ W RAMACH PROJEKTU 

w II okresie realizacji 1.04.2016 – 31.03.2017 r. 

 


