Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie
"Dzienny Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych”
I edycja
Rodzaj wsparcia

OPRACOWANIE ŚCIEŻKI
REINTEGRACJI

Okres realizacji
wsparcia

Opis wsparcia

Adres realizacji wsparcia

Luty-marzec
2018

Każdy Uczestnik Projektu odbędzie
spotkania z psychologiem, doradcą
zawodowym i lekarzem/terapeutą w
wyniku których opracowana zostanie dla
każdego uczestnika indywidualna ścieżka
reintegracji. Każdy z uczestników weźmie
udział w projekcie na bazie działań
opracowanych w ramach swojej ścieżki
reintegracji. Zapewniony jest zwrot kosztów
dojazdów dla uczestników na opracowanie
ścieżki reintegracji.

Spotkania prowadzone
będą w Szczecinie, w
siedzibie Lidera projektu
– Fundacji Promocja
Zdrowia w Szczecinie
przy Al. Bohaterów 27.

Każdy Uczestnik Projektu weźmie udział w:
1. cyklu sześciu 4-godzinnych grupowych
warsztatów interpersonalnych – m.in.
komunikacja międzyludzka, motywowanie
do działania, radzenie sobie ze stresem,
budowanie pewności siebie itp. W okresie
04.-05.2018

REINTEGRACJA SPOŁECZNA,
w tym:
- WARSZTATY
INTERPERSONALNE,
Kwiecień 2018- INTEGRACYJNE WYJŚCIA,
luty 2019
- INDYWIDUALNA TERAPIA
PSYCHOLOGICZNA,
- TERAPIA RODZINNA,
- POMOC PRAWNA

2. integracyjnych wyjściach np. do teatru,
kina, na wystawy itp. (4 spotkania), w
okresie 07.2018 – 02.2019
3. indywidualnej terapii psychologicznej
(śr. 2 godz. spotkań z psychologiem na
miesiąc na osobę, łącznie 15 godz. na
osobę), w okresie 04.-11.2018
4. terapii psychologicznej rodzinnej dla
uczestnika i członków rodzin/opiekunów
(śr. 2 godz. spotkań z psychologiem na
miesiąc na osobę, łącznie 5 godz. na
rodzinę), w okresie 04.2018 -11.2018

Warsztaty, terapia
psychologiczna oraz
pomoc prawna będą
odbywały się w siedzibie
Lidera projektu –
Fundacji Promocja
Zdrowia w Szczecinie
przy ul. Anieli Krzywoń
10 w Szczecinie -Dąbiu.
Integracyjne wyjścia – w
wybranych miejscach.

5. pomocy prawnej – 3 godz. pomocy dla
każdego z uczestników w zakresie
rozwiązywania problemów prawnych,
pomocy w sprawdzaniu i tworzeniu
dokumentów; w okresie 04.2018 -11.2018
6. Zapewniony jest zwrot kosztów
dojazdów dla uczestników.
REINTEGRACJA

kwiecień 2018

Reintegracja zdrowotna

ZDROWOTNA, w tym:
- TERAPIA UZALEŻNIEŃ,
- REHABILITACJA
ZDROWOTNA

-luty 2019

Każdy Uczestnik Projektu w ramach
rehabilitacji zdrowotnej weźmie udział w
formie wsparcia indywidualnie dobranej do
potrzeb uczestnika w ramach jego ścieżki
reintegracji. Będą to m.in. masaże,
fizjoterapia, bioeeedback i inne. Każdy
uczestnik skorzysta z łącznie 16 godzin
wsparcia, średnio 2 godz. na miesiąc, w
okresie 04.2018 – 11.2018
Ponadto w razie potrzeby uczestnik będzie
mógł skorzystać z indywidualnej terapii
uzależnień, w okresie 04 -11.2018.
Zapewniony jest zwrot kosztów dojazdów
dla uczestników.
Uczestnicy Projektu wezmą udział w:
1.warsztatach aktywizacji zawodowej –
grupowe, 5 spotkań po 4 godz., dla
wszystkich uczestników projektu, w okresie
04-05.2018

REINTEGRACJA
EDUKACYJNA I
ZAWODOWA, w tym:
- WARSZTATY AKTYWIZACJI
ZAWODOWEJ,
- SZKOLENIA ZAWODOWE,
- STAŻE ZAWODOWE,
- POŚREDNICTWO PRACY
- TRENER PRACY

2. szkoleniach zawodowych – dobieranych
indywidualnie do potrzeb i predyspozycji
danego uczestnika, kończących się
dokumentem potwierdzającym zdobyte
kwalifkacje/kompetencje, w okresie 06.08.2018, średnio 60 godz. szkolenia na
osobę, dla 38 z 48 uczestników projektu,
3. 3-miesiecznym stażu zawodowym (35h
kwiecień 2018 tygodniowo, 7 godz. dziennie) – w okresie
–listopad 2018 09.– 11.2018, dla 38 z 48 uczestników
projektu,
4. pośrednictwie pracy – w okresie 05.- 11.
2018 dla wszystkich uczestników projektu,
śr. 12gh/os.; pośrednik pracy będzie
nawiązywał i podtrzymywał kontakty z
pracodawcami zainteresowanymi
przyjęciem na staż i/lub zatrudnieniem
uczestników , udzielał pomocy uczestnikom
w poszukiwaniu pracy.
5. Trener pracy dla 38 z 48 uczestników
projektu, śr. 6h/os.
Zapewniony jest zwrot kosztów dojazdów
dla uczestników.

będzie odbywać się w
siedzibie Lidera projektu
– Fundacji Promocja
Zdrowia w Szczecinie
przy ul. Anieli Krzywoń
10 w Szczecinie –Dąbiu
lub też w innych
lokalizacjach jeśli zajdzie
taka potrzeba.

Warsztaty aktywizacji
zawodowej oraz
pośrednictwo pracy
odbędą się w siedzibie
Lidera projektu –
Fundacji Promocja
Zdrowia w Szczecinie
przy ul. Anieli Krzywoń
10 w Szczecinie -Dąbiu.
Szkolenia zawodowe
będą realizowane w
różnych miejscach, w
zależności od rodzaju
szkolenia i instytucji
organizującej dane
szkolenie.
W przypadku staży –
miejscem będzie adres
pracodawcy, w którym
odbywany będzie staż na terenie województwa
zachodniopomorskiego.

