Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w
Stargardzie informuje, że zakończyło realizację zadania zleconego PFRON pn „Wsparcie
osób niepełnosprawnych intelektualnie w drodze do samodzielności w Mieszkalnictwie
Wspomaganym”.
Podstawowym celem projektu była kontynuacja 18-letniego okresu rehabilitacji społecznej i
usamodzielniania osób niepełnosprawnych intelektualnie, lokatorów Mieszkalnictwa
Wspomaganego oraz podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności beneficjentów w kierunku
samodzielnego funkcjonowania w otwartym społeczeństwie. W ostatecznym rezultacie
projekt służył nowej jakości życia i funkcjonowania ON.
Projekt – etap 1 realizowany w okresie 01.04.2017. – 31.03.2018.
- etap 2 realizowany w okresie 01.04.2018. – 31.03.2019.
W ramach projektu realizowano następujące formy wsparcia ON:
1. Nabywanie umiejętności prowadzenia samodzielnego gospodarstwa domowego – trening
kulinarny
2. Trening czynności dnia codziennego.
3. Aktywizacja i integracja z zachowaniem potrzeby wypoczynku i relaksu.
Beneficjentami projektu są podopieczni Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z
Niepełnosprawnością Intelektualną w Stargardzie. Rekrutacja lokatorów – uczestników
zadania do Mieszkalnictwa Wspomaganego, tym samym do udziału w projekcie, odbyła się
wśród podopiecznych placówek prowadzonych przez Koło. Taki sposób funkcjonowania
pozwala na zapewnienie jednolitego i pełnego systemu rehabilitacji osób niepełnosprawnych
intelektualnie.
Grupa docelowa beneficjentów projektu (osób niepełnosprawnych), to 33 lokatorów podopiecznych Mieszkalnictwa Wspomaganego, w tym 22 mężczyzn i 11 kobiet w przedziale
wiekowym od 19 do 65 lat w trzech grupach: 11 niepełnosprawnych pracowników ZAZ, 16
uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej, 6 uczestników Środowiskowego Domu
Samopomocy).
Beneficjenci zadania są głównymi najemcami mieszkań położonych w Stargardzie przy ul.
Przedwiośnie 85, ul. Przedwiośnie 99 oraz przy ul. Broniewskiego 2A. System ten stanowi
zapewnienie pełnej całodobowej opieki i rehabilitacji niepełnosprawnym. Wszyscy
podopieczni mają orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz
upośledzenie umysłowe w stopniu znacznym lub umiarkowanym.
Status materialny beneficjentów:
podstawowe źródło dochodu stanowi renta socjalna, w 11 przypadkach lokatorzy są
pracownikami ZAZ "Centralna Kuchnia".
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Harmonogram realizacji projektu:
1. Nabywanie umiejętności prowadzenia samodzielnego gospodarstwa domowego – trening
kulinarny
01.04.2017. – 31.03.2019.
2. Trening czynności dnia codziennego
01.04.2017. – 31.03.2019.
3. Aktywizacja i integracja z zachowaniem potrzeby wypoczynku i relaksu
01.04.2017. – 31.03.2019.
Realizacja zadania prowadzenia zajęć, które miały na celu nabywanie, rozwijanie i
podtrzymywanie umiejętności do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych
spowodowała:
- wzrost samodzielności podopiecznych
- rozwój niezależności społecznej i zaradności życiowej, a także sprawności psychofizycznej
- nabycie umiejętności praktycznego działania
- aktywne uczestnictwo w życiu społecznym
- rozwój umiejętności zachowań społecznych
- nabycie umiejętności samostanowienia
Zadanie zakończono uzyskując oczekiwane rezultaty, spełnione zostały wymogi uzyskania
właściwych wskaźników.

Koordynator zadania
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