
W ramach zadania 1 w okresie sprawozdawczym zrealizowano zajęcia pt.: ZDROWY TRYB ŻYCIA, w 

tym : 1. w formie zajęć grupowych - odbyło się w 20 h zajęć dla 15 osób. Zajęcia były prowadzone 

przez trenera przy wsparciu asystenta ONI. Podczas spotkań kontynuowano tematykę związaną z 

promocją i profilaktyką zdrowia, mówiono jak należy prawidłowo się odżywiać, jak ważna jest 

aktywność fizyczna , omawiano zasady dbania o higienę osobista i higienę otoczenia , omawiano 

czym jest stres i jak sobie z nim radzić ,mówiono o zanieczyszczeniu środowiska i o tym jakie skutki 

niesie za sobą brak dbałości o nie, omawiano ja należy dbać o środowisko naturalne aby żyło się w 

nim zdrowo. Uczestnicy dowiedzieli się jak ważny dla zdrowia jest prawidłowo zaplanowany 

wypoczynek. Omawiano jak należy dbać o własne bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo innych. 

Omówiono skutki wynikające z zażywania oraz nadużywaniem leków bez konsultacji z lekarzem. 

Uczestnicy szkolenia dowiedzieli się jakie zagrożenia powoduje nadużywanie alkoholu, paleniu 

tytoniu, zażywanie środków psychoaktywnych. Omawiano zasady bezpiecznego korzystania z 

Internetu oraz bezpieczeństwo w pracy, domu. Zajęcia odbywały się w pomieszczeniach Koła 

,dostosowanych do potrzeb ON. Wnioskodawca w ramach działania udostępnił powierzchnię 

stanowiącą potencjał infrastrukturalny PSONI jako wkład własny w wymiarze 20h szkoleniowych. W 

ramach szkoleń związanych z tematyką zdrowego stylu życia przewidziano 8 grup po 5 UP, dla każdej 

grupy po 20 h. Wkład własny wyceniony jako stawka miesięczna użytkowania sali na tę formę 

wsparcia w wysokości 250 zł. 2. w formie zajęć indywidualnych- odbyło się 50 h wsparcia dla 14 UP. 

Podczas zajęć rozmawiano na temat stresu , antykoncepcji , bezpiecznego seksu, palenia tytoniu , 

chorób cywilizacyjnych, uczono się układania jadłospisów, mówiono o asertywności wobec używek, w 

jaki sposób pomagać sobie i w razie potrzeby udzielić pomocy innym, omawiano szczegółowo 

zagrożenia jakie mogą wystąpić w sieci, rozmawiano o umieszczaniu informacji o sobie na portalach 

społecznościach itp. Zajęcia odbywały się w pomieszczeniu Koła PSONI. Wnioskodawca w ramach 

tego działania zad.1 również udostępnił powierzchnię stanowiącą potencjał infrastrukturalny PSONI 

jako wkład własny wyceniony na kwotę 375 zł za miesiąc. Tematyka spotkań w ramach zajęć ze 

zdrowego trybu życia zarówno grupowych jak i indywidualnych dostosowana była do możliwości 

intelektualnych UP, prowadzona była z poszanowaniem równości płci, bez przejawów jakiejkolwiek 

form dyskryminacji i była dostosowana do U 

W okresie sprawozdawczym w ramach zadania zrealizowano: 1.WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE w 

wymiarze 42 h dla 14 UP. Psycholog pracuje w ramach samozatrudnienia wg ustalonych h wsparcia w 

danym m-cu i w okresie sprawozdawczym rozliczono koszty osobowe za 24 h wsparcia- zg z 

przedłożonym rachunkiem (18 rozliczonych będzie w kolejnym WNP). Zajęcia odbywały się w 

pomieszczeniach Koła PSONI dostosowanych do potrzeb ON - wkład własny wyceniony jako stawka 

godzinowa użytkowania sali w wysokości 30 zł/ h.( 42h x 30zł) 2. ZAJĘCIA GRUPOWE Z KOMPETENCJI 
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SPOŁECZNYCH: przeprowadzono 20 h zajęć grupowych. W okresie sprawozdawczym w szkoleniach 

wzięło udział 10 osób- dwie grupy. Wnioskodawca w ramach działania udostępnił powierzchnię 

stanowiącą potencjał infrastrukturalny PSONI jako wkład własny- wyceniony na kwotę 250 zł na 

miesiąc w ramach działania. Szkolenia prowadzone były przez trenerów posiadających kwalifikacje do 

pracy z ONI- trenerzy zatrudnieni są na zasadzenie umowy o pracę. Jako osobę wspomagającą pracę 

trenera zatrudniono asystenta osoby niepełnosprawnej. AON zatrudniony jest na zasadzanie umowy 

o pracę. Podczas prowadzanych szkoleń omawiana była tematyka związana z komunikacją 

interpersonalną , UP nabywali umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, kształtowali 

postawy asertywne, itp. 3. SPOTKANIA KONSULTACYJNE DLA RODZIN: odbyło się 24h spotkań 

konsultacyjnych dla rodzin, program spotkań obejmował : aktywne słuchanie ;• jak słuchać i usłyszeć; 

• radzenie sobie w trudnych sytuacjach, radzenie sobie ze stresem, lęk i agresja, seksualność osób 

niepełnosprawnych; • autonomia osób niepełnosprawnych, postawy rodzicielskie; inteligencja 

emocjonalna; techniki wywierania wpływu. Wnioskodawca w ramach działania udostępnił 

powierzchnię stanowiącą potencjał infrastrukturalny PSONI jako wkład własny wyceniony na kwotę 

50 zł/ h w ramach działania, na cały okres realizacji zadania przewidziano 192 h . Spotkania 

prowadzone są przez Psychologa pracującego w ramach samozatrudnienia . 4. DORADZTWO 

ZAWODOWE- warsztaty grupowe: odbyło się 25 h warsztatów grupowych, w których wzięło udział 20 

osób ,warsztaty prowadzone były przez doradcę zawodowego przy wsparciu AON (doradca 

zawodowy zatrudniony jest na zasadzie dodatku do wynagrodzenia w zależności od ilości h w 

miesiącu , asystent zatrudniony jest na umową o pracę. Podczas warsztatów UP koncentrowali się na, 

prostych czynnościach, które są jednak niezbędne i są wykonywane na poszczególnych stanowiskach 

pracy); metody aktywnego poszukiwania pracy oraz sposoby aplikowania o nią. - wkład własny- koszt 

udostępnienia pomieszczeń na kwartał wyceniono na kwotę 1000 zł-w okresie sprawozdawczym 

rozliczono 700zł . 5.DORADZTWO ZAWODOWE INDYWIDUALNE W okresie sprawozdawczym 

przeprowadzono 100 h dla 22 osób doradztwa indywidualnego , spotkania prowadzone były przez 

Doradcę Zawodowego , zatrudnionego wg dodatku do umowy o prace, podczas spotkań z DZ , UP 

pisali CV, uczyli się poruszania po rynku pracy , przygotowywali się do podejmowania rozmów o prace 

Pomieszczenia do prowadzenia spotkań dostosowane były dla ON Wnioskodawca w ramach działania 

udostępnił powierzchnię stanowiącą potencjał infrastrukturalny PSONI jako wkład własny wyceniony 

na 500 zł/m. Tematyka wszystkich spotkań w ramach zadania prowadzona była z poszanowaniem 

równości płci bez przejawów jakiejkolwiek form dyskryminacji i była dostosowana do UP. Zajęcia 

odbywały się w pomieszczeniach Koła PSONI dostosowanych do potrzeb ON 
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