
 
 

 
 

 

 

 

INFORMACJA O PROJEKCIE 

"BĄDŹ AKTYWNY – WŁĄCZ SIĘ!" 

 

 

Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym  informuje o realizacji  

projektu pt. "BĄDŹ AKTYWNY – WŁĄCZ SIĘ!" współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII – Integracja społeczna, 

Działanie – 8.2 Włączanie społeczne. 

Czas trwania projektu 01.12.2017 r. do 31.01.2020 r.  

Całkowita wartość projektu: 666 900,00 zł. 

Dofinansowanie projektu z UE: 633 555,00 zł. 

 

KRÓTKI OPIS PROJEKTU 

W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 10 osób niepełnosprawnych (ON) z różnymi 

rodzajami i stopniami niepełnosprawności (umiarkowanym lub znacznym) z terenu powiatów: m. 

Opole, opolskiego i krapkowickiego woj. opolskiego oraz co najmniej 20 osób z ich otoczenia - 

rodziców/opiekunów, którzy w związku z zagrożeniem wykluczeniem społecznym wymagają 

objęcia programem aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej i usług integracji społecznej i 

zawodowej. 

1. Kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej dla 10 ON w pracowniach 

Zakładu Aktywności Zawodowej (kursy i staże na stanowiskach pracy) 

2. Podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych i społecznych niezbędnych 

na rynku pracy. 20 osób (rodziców/opiekunów) z otoczenia osób niepełnosprawnych 

otrzyma wsparcie psychologiczne i psychospołeczne, pedagogiczne, obywatelskie i 

społeczne, prawne. 

W projekcie zakłada się do osiągnięcia wskaźnik efektywności społecznej na poziomie co najmniej 

66% oraz wskaźnik aktywizacji zawodowej na poziomie co najmniej 40%. 

 

 



 
 

 
 

CEL REALIZACJI PROJEKTU I JEGO WPŁYW NA REALIZACJĘ CELÓW RPO WO 

2014-2020 

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie integracji i aktywności społecznej i zawodowej osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym – 10 osób niepełnosprawnych i 20 osób  z otoczenia ON, z 

terenu powiatów m. Opole, opolskiego i krapkowickiego woj. opolskiego, poprzez realizację 

kompleksowego programu obejmującego usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, 

edukacyjnym i zawodowym. 

 

OPIS GRUPY DOCELOWEJ I UZASADNIENIE WYBORU 

Grupę docelową w projekcie stanowić będą: 

1. Niesamodzielne osoby niepełnosprawne zamieszkujące na terenie powiatów: m. Opola, opolskiego i 

krapkowickiego, z różnymi rodzajami i stopniami niepełnosprawności, które ze względu na swoją 

niepełnosprawność mają trudności z wyjściem z domu, komunikowaniem się, które wymagają stałej 

opieki i pomocy w podstawowych czynnościach życia. 

2. Niesamodzielne rodziny, w których jest jedna lub więcej osób niepełnosprawnych. 

Niesamodzielność – to skutek: niepełnosprawności, naśladowania postępowania rodziców z domu, 

brak pracy. Tej grupie rodziców/opiekunów zapewnimy w projekcie: - Pomoc doradcy socjalnego, 

prawnika i psychologa w uporządkowaniu wszystkich spraw w rodzinie, - Pomoc w podjęciu próby 

przekwalifikowania lub nauki w celu podjęcia pracy na otwartym rynku pracy. Problem osób 

niesamodzielnych dotyczy bardzo szerokiej grupy społecznej.  

3. Beneficjentami projektu będą także dzieci (niepełnosprawne i sprawne) z rodzin biorących udział w 

projekcie. W czasie prowadzonych szkoleń, spotkań, wyjść dla rodziców/opiekunów ich dzieci będą 

otoczone specjalistyczną opieką terapeutyczną i pedagogiczną. Do pełnienia tej funkcji zostanie 

utworzona „OCHRONKA” . 

 

AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA OSÓB ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM 

LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM 

Dla 10 ON zaplanowano udział w 2 szkoleniach specjalistycznych w wymiarze 180h (18 h kursu i 

162 h praktyki/stażu na stanowisku pracy) oraz praktyk w pracowniach ZAZ.  

Dla ON i ich rodzin zaplanowano opiekę socjalną i prawną. Spotkania informacyjne dla wszystkich, 

spotkania indywidualne z rodziną. Spotkania w grupach wsparcia z udziałem psychologa, 

pracownika socjalnego i pedagoga.  

 


