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SAMODZIELNOŚĆ – ZWIĘKSZENIE AKTYWNOŚCI OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ŻYCIU SPOŁECZNYM” KIERUNEK 

POMOCY 2: ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

1.  Realizacja projektów odbywa się poprzez prowadzenie przez Fundację im. Brata 

Alberta Świetlic Terapeutycznych dla 158 osób niepełnosprawnych w okresie                  

od 1 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2019 roku w ramach dwóch projektów: 

- „Chcemy być aktywni – prowadzenie świetlic dla osób niepełnosprawnych”                              

dla 53 osób niepełnosprawnych w dwóch świetlicach w Chrzanowie                                                    

i Radwanowicach działających codziennie od poniedziałku do piątku przez 

osiem godzin 

- „Możemy być samodzielni – prowadzenie świetlic dla osób niepełnosprawnych”                   

dla 132 osób niepełnosprawnych w siedmiu świetlicach w: Chełmku, Krakowie, 

Jawiszowicach, Libiążu, Lubinie, Otłoczynie, Trzebini działających codziennie 

od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych przez cztery godziny 

        2.   Termin realizacji projektów : 01.04.2017 rok – 31.03.2018 rok 

        3.  Do realizacji projektów Fundacja im. Brata Alberta rekrutowała beneficjentów: 

            - z listy uczestników projektów zakończonych w dniu 31 marca 2017 roku   
- poprzez rozpowszechnianie ulotek informacyjnych o działalności  Fundacji 
im. Brata Alberta i jednostkach, jakie prowadzi w środowisku lokalnym 
 - poprzez wizyty w gabinetach pedagogów szkolnych, poradniach   
psychologiczno-pedagogicznych na terenie działalności świetlic 
 - poprzez przekazywanie informacji o działalności świetlic terapeutycznych                  
i   programach, w ramach których działają w trakcie spotkań integracyjnych, 
akcji  promocyjnych pn. „otwarte drzwi” 

 
 4.  Świetlice terapeutyczne w ramach projektu pn. „Chcemy być aktywni – 
prowadzenie świetlic terapeutycznych dla  osób niepełnosprawnych” proponują 
beneficjentom w ramach terapii poniższe formy wsparcia:  

              - zajęcia z arteterapii 
              - zajęcia reedukacyjne 
              - zajęcia z funkcjonowania w życiu codziennym 
              - wsparcie rewalidacyjno-terapeutyczne 
              - rehabilitacja ruchowa indywidualna i grupowa 
              - terapia pedagogiczna 
              - zajęcia kształtowania samoobsługi 
              - zajęcia świetlicowe 



              - zajęcia uspołeczniające średnio raz w miesiącu 
              - dowóz na zajęcia i odwóz z nich 
 

5.  Świetlice terapeutyczne w ramach projektu pn. „Możemy być samodzielni – 
prowadzenie świetlic terapeutycznych dla osób niepełnosprawnych” proponują 
beneficjentom w ramach terapii poniższe formy wsparcia: 

              - zajęcia teatralno-muzyczne 
              - zajęcia plastyczne 
              - zajęcia reedukacyjne 
              - zajęcia usprawniające czynności życia codziennego 
              - rehabilitacja ruchowa indywidualna 
              - zajęcia rehabilitacyjno-sportowe 
              - zajęcia logopedyczne 
              - wsparcie pedagogiczne 

       - zajęcia uspołeczniające średnio raz w miesiącu 
 
6.  Realizacja projektów opierać się będzie o przygotowane w ramach projektów 
harmonogramy, w których uwzględniono jeden miesiąc, sierpień miesiącem 
urlopowym, a w związku z tym w ramach projektu będzie miało miejsce 
prowadzenie przez 11 miesięcy zajęć terapeutyczno–rehabilitacyjno- 
pedagogicznych, terapii pedagogicznej, zajęć uspołeczniających, zajęć 
logopedycznych (projekt „Możemy być samodzielni …”), a także diagnoza, ocena 
i weryfikacja pedagogiczna beneficjentów, współpraca z rodzinami, opiekunami 
ustawowymi beneficjentów, dowóz beneficjentów na zajęcia i odwóz  ich po 
zajęciach do domów, organizacja konkursów w ramach zajęć terapeutycznych, 
zakup pomocy dydaktycznych w ramach form wsparcia, zakup materiałów 
biurowych dla potrzeb kadry administracyjnej i beneficjentów projektu, opłaty 
pocztowe, środki czystości.  
Przez 12 miesięcy będzie miało miejsce zatrudnienie kadry merytorycznej                               
i administracyjnej, ubezpieczenie beneficjentów od nieszczęśliwych wypadków, 
utrzymanie budynków, w których prowadzone będą zajęcia i wyposażenie ich                       
w media typu: wod-kan, C.O., elektryka, gaz, opał, śmieci, usługi 
telekomunikacyjne, internet, bhp, badania profilaktyczne zatrudnionych 
pracowników.  
W trakcie realizacji projektów od maja do września 2017 roku przewiduje się 
doposażenie placówek w sprzęt komputerowy, rehabilitacyjny.  
Ostatni miesiąc realizacji projektu czyli marzec 2018 roku przeznaczono na audyt 
obu projektów.   
 
 


