Szansa edukacyjna dla dzieci
niepełnosprawnych
Celem głównym projektu jest wsparcie procesu rehabilitacji dzieci pourazowych oraz dzieci
niepełnosprawnych z upośledzeniem umysłowym oraz kontynuowanie zaleceń z orzeczeń o
potrzebie kształcenia specjalnego w szkole przyszpitalnej (ZSP-G w Ameryce) w ramach
dodatkowych zajęć specjalistycznych.

Celem głównym projektu jest wsparcie procesu rehabilitacji dzieci pourazowych oraz dzieci
niepełnosprawnych z upośledzeniem umysłowym oraz kontynuowanie zaleceń z orzeczeń o potrzebie
kształcenia specjalnego w szkole przyszpitalnej (ZSP-G w Ameryce) w ramach dodatkowych zajęć
specjalistycznych, a w szczególności:
1. Zapewnienie ciągłości zajęć rewalidacyjnych co jest niezmiernie ważnym czynnikiem w przypadku
dziecka niepełnosprawnego,
2. Kontynuowanie i utrwalanie nabytych umiejętności oraz odtwarzanie w przypadku dzieci pourazowych
neurologiczne,
3. Zadbanie o prawidłowy, całościowy proces rehabilitacji,
4. Stworzenie atmosfery pozytywnego nastawienia pacjenta-ucznia do możliwości i przebiegu rehabilitacji,
w okresie od 03.01.2011r. do 31.07.2012r.
Projekt skierowany jest do 100 uczniów Zespołu Szkół Podstawowo &#8211; Gimnazjalnych dla Dzieci
Przewlekle Chorych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Ameryce, którzy posiadają orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego oraz tych pacjentów którzy z przyczyn pourazowych ze schorzeniami
neurologicznymi, chirurgicznymi oraz ze sprzężeniami wymagają zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w
trakcie rehabilitacji.
W trakcie projektu zostanie przeprowadzonych łącznie: 1200 h zajęć specjalistycznych. W roku 2011 r.,840
h w okresie od stycznia do czerwca oraz od września do grudnia i 360 h w okresie od stycznia do czerwca
2012 r.).
Zajęcia prowadzone będą przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje i umiejętności do
przeprowadzenia zajęć, przy wykorzystaniu nowoczesnych technik: użyciu ekranu dotykowego i tabletu
graficznego, komputera przenośnego z oprogramowaniem radioodtwarzacza CD, czytnika
multimedialnego (audiobook), generatora baniek, specjalistycznych oprogramowań oraz specjalistycznego
sprzętu do pobudzania zmysłów dzieci. W ramach projektu zostaną zakupione pomoce dydaktyczne takie
jak np.: literatura fachowa, bajki terapeutyczne itp., oraz pomoce rewalidacyjne m.in. panele sensoryczne,
pakiet do muzykoterapii, itp. Ponadto w celu prawidłowej realizacji projektu zostaną zakupione meble
specjalistyczne dostosowane do potrzeb dzieci.
Okres realizacji projektu: od 03.01.2011r. do 31.07.2012r.
Wartość projektu : 320 000,00 zł
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