„Dzielny Samodzielny”

Fundacja „Stella” im. Agaty Orłowskiej
realizuje projekt pod tytułem „Dzielny Samodzielny”
współfinansowanego ze środków PFRON
Konkurs 24 o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
Cel programowy: 2. zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych
Typ projektu: Prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła)
Zadanie: 1) prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek
Cel projektu: zwiększenie sprawności i samodzielności 55 osobowej grupy dzieci, młodzieży
i dorosłych osób niepełnosprawnych oraz wzmocnienie ich relacji i umiejętności komunikowania
z otoczeniem poprzez indywidualną i grupową terapię psychoruchową podnoszącą poziom
funkcjonowania fizycznego i intelektualnego, a tym samym podwyższając komfort życia.
Rodzaj projektu: Projekt wieloletni
Termin realizacji projektu: rozpoczęcie 2016-04-01, zakończenie 2018-03-31
Charakter projektu: Ciągły
Zakres terytorialny projektu : Regionalny
Miejsce realizacji projektu: Fundacja „Stella” im. Agaty Orłowskiej w Lubartowie, ul. Cicha 27

Beneficjenci projektu "Dzielny Samodzielny"
prowadzonego przez Fundację "Stella" im. Agaty Orłowskiej:
55 osób z regionu województwa lubelskiego, w tym 40 osób to dzieci, młodzież do 18 roku życia chłopcy i dziewczęta z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności lub aktualnym równoważnym
orzeczeniem oraz 15 osób dorosłych - mężczyźni i kobiety w znacznym, umiarkowanym lub lekkim
stopniu niepełnosprawności, które posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub
aktualne równoważne orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów. Dzieci oraz osoby dorosłe o różnych
schorzeniach narządów ruchu, niepełnosprawności sprzężonej, osoby z autyzmem, upośledzeniem
umysłowym, chorobami psychicznymi oraz schorzeniami z ogólnego stanu zdrowia i innymi,
w tym z różnymi dysfunkcjami takimi jak dziecięce porażenie mózgowe, z rozszczepem
kręgosłupa, z zespołem Downa, zespołem Dandy Walkera, stwardnienie guzowate, opóźnienie
rozwoju psychoruchowego, przepuklina oponowo- rdzeniowa, zaburzeniami mowy, chorobami
rzadkimi – uwarunkowanymi genetycznie, itp., które z uwagi na obciążenie dysfunkcjami nie są
samodzielne w życiu codziennym.
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