
                                                           
 

Aktualnie realizowany projekt, w Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem 

Mózgowym, jako zadanie zlecone w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przez PFRON. Umowa nr ZZO/000058/08/D zawarta w 

dniu 19 marca 2019 r. na realizację zadania pn. „ Mam możliwości – mogę!” 

 Krótka charakterystyka projektu Projekt jest realizowany w siedzibie Fundacji przy ul. Karola 

Szymanowskiego 1 w Opolu w okresie od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2022 r. Rehabilitacja i 

poradnictwo prowadzone są przez 12 miesięcy w roku, od poniedziałku do piątku, średnio 10 godzin 

dziennie. Dofinansowanie PFRON do umowy nr ZZO/000058/08/D: 

- I okres dofinansowanie z PFRON 900 000 zł;             koszt całkowity 978 261 zł; 

- II okres dofinansowanie z PFRON 1 129 178,10 zł;   koszt całkowity 1 227 367,50 zł; 

- II okres dofinansowanie z PFRON 1 130 491,86 zł;   koszt całkowity 1 228 795,50 zł 

W projekcie uczestniczyć mogą wyłącznie Podopieczni Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci 

z Porażeniem Mózgowym. 

Poprzez wielospecjalistyczną rehabilitację podnosimy poziom funkcjonowania naszych beneficjentów 

co przekłada się na wzrost samodzielności w życiu codziennym i większe zaangażowanie w życiu 

społecznym. W Fundacji prowadzimy rehabilitację dzieci, młodzieży i osób dorosłych wywodzących 

się z: grupy "ryzyka okołoporodowego", z zaburzeniami psychomotorycznymi, z wadami 

rozwojowymi i genetycznymi, z uszkodzeniem układu nerwowego, mózgowym porażeniem 

dziecięcym, autyzmem, ze sprzężoną niepełnosprawnością, po wypadkach oraz w wyniku choroby. 

Terapie obejmują kompleksowe działania w zakresie: aktywizacji ruchowej, treningu komunikacji, 

treningu umiejętności emocjonalnych i poznawczych oraz umiejętności edukacyjnych. Terapie 

opierają się na znajomości rozwoju psychomotorycznego dziecka oraz związaną z nim patologią. 

Częstotliwość i forma zajęć dobierane są indywidualnie do potrzeb dziecka:  

Aktywizacja ruchowa- prowadzona jest przez fizjoterapeutów i opiera się na nowoczesnych 

metodach rehabilitacji: neurorozwojowej PNF, Terapii Manualnej, Terapii SI oraz metodach 

wspomagających.  

Trening komunikacji –prowadzony jest przez logopedę i przeznaczony dla osób z problemami w 

komunikacji lub/i jedzeniem. Wprowadzana jest komunikacja alternatywna i wspomagana. 

 Trening umiejętności emocjonalnych i poznawczych –prowadzony jest przez psychologów. Celem 

zajęć jest wyposażenie osób w umiejętności niezbędne do możliwie wysokiego i pełnego 

funkcjonowania poznawczego i społecznego oraz umiejętności radzenia sobie z emocjami.  

Trening umiejętności edukacyjnych – prowadzony przez pedagoga specjalnego jest to specjalistyczne 

działanie mające na celu stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych 

biorących udział w procesie nabywania wiedzy, umiejętności czytania i pisania. Pedagog prowadzi 

zajęcia obejmujące pomoc w trudnościach szkolnych, reedukację i uspołecznianie. W każdej terapii 

dobór form i metod dostosowany jest indywidualnie do potrzeb BO. 

Pogotowie terapeutyczne - przeznaczone jest dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Dziecko w 

gronie rówieśników może rozwijać umiejętności twórcze, poprawić funkcjonowanie zmysłów i 

koordynację. Duży nacisk położony jest na usamodzielnienie w czynnościach dnia codziennego:  



                                                           
 

rozbieranie, ubieranie, samoobsługę w toalecie, umiejętności praktyczne, itp. oraz uspołecznienie. 

Zajęcia odbywają się w pomieszczeniach wyposażonych w sprzęt do terapii SI, sprzęt multimedialny, 

miejsce do pracy przy stoliku i do spożywania posiłków. Również w ogrodzie do dyspozycji jest 

zielona bezpieczna sala rehabilitacyjna.  

W projekcie będzie prowadzone wsparcie na rzecz rodziców / opiekunów BO w formie poradnictwa 

społeczno-prawnego oraz udzielania informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych 

usług oraz pomocy technicznej. przyczyni się do podniesienia poziomu funkcjonowania BO.  

Poradnictwo społeczno-prawne obejmuje sytuację bytowo-materialną oraz rozwiązywanie 

problemów o podłożu prawnym. Do dyspozycji rodziców jest doradca społeczny, prawnik i 

psychoterapeuta. 

Kadra merytoryczna projektu: 

 1. Fizjoterapeuci - 7,4 etatu  

2. Logopedzi - 1 etat  

3. Psychologowie - 3 etaty  

4. Pedagog specjalny - 1 etat  

5. Terapeuci zajęciowi - 2 etaty  

6. Opiekunki – 3 etaty  

7. Doradztwo społeczno-obywatelskie, prawne i psychologiczne:  

-Doradca społeczny 0,62 etatu 2.  

- Prawnik ( pomoc prawna w zakresie prawa rodzinnego, cywilnego, karnego i pracy) – 240 godzin w 

roku  

- Psychoterapeuta- 0,60 etatu. 

Docelową grupę beneficjentów ostatecznych projektu stanowią dzieci, młodzież i osoby dorosłe z 

orzeczeniem o niepełnosprawności/orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Dominującą grupą są 

osoby niepełnosprawne z niepełnosprawnością ruchową lub z niepełnosprawnością ruchową i 

intelektualną. Znaczna grupa naszych beneficjentów - to osoby z niepełnosprawnością sprzężoną w 

powiązaniu z genetyką (Zespół Downa, Zespół Retta, spektrum autyzmu, nadpobudliwość 

psychoruchowa i inne). Nasi beneficjenci to głównie dzieci, które rozpoczynają proces wieloletniej 

rehabilitacji w drodze do uzyskania możliwie największej samodzielności.  

Do projektu kwalifikowane są osoby:  

a. posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności,  

b. posiadające potrzeby w zakresie rehabilitacji (skierowanie od lekarza neurologa lub rehabilitacji 

NZOZ Fundacji  

c. wyrażą gotowość udziału w projekcie wieloletnim (podpisanie oświadczenia przez 

rodzica/opiekuna osób nieletnich lub osobę dorosłą /opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej)  



                                                           
 

d. są zapisane w bazie Fundacji (na podstawie ankiety wypełnionej i podpisanej przez 

rodzica/opiekuna lub osobę dorosłą  

W projekcie uczestniczy 280 osób z niepełnosprawnością. 

Na każdego beneficjenta przypadają  42 godziny zajęć w ciągu roku na poszczególnych terapiach. Aby 

uzyskać założone cele beneficjenci zobowiązani są do regularnego uczestnictwa w zajęciach. 

Niezrealizowanie odpowiedniej ilości godzin terapii w okresie rozliczeniowym ( z winy B.O.) skutkuje 

brakiem możliwości kontynuowania uczestnictwa w następnym okresie rozliczeniowym. O 

nieobecnościach B.O. należy poinformować wszystkich terapeutów prowadzących terapie z 

beneficjentem. Częsta nieobecność może być podstawą do usunięcia beneficjenta z projektu. 


