RAMQWY PROGRAM -

hrmus rehabilitaclny szkoleniowy z programem aktywizacji zawodowej dla osób

niepełnosprawnych ze schozeniami

:

narzqdu ruchu, w tym osób poruszajqcych się na wózkach inwalidzkich, narzqdu ruchu, z
wyłqczeniem osób poruszajqcych się na wozkach inwąlidzkich,
ze schorzeniami układu krqżenia,
ze schorzeniami układu oddec how ego,
z e s chorzeniami reumato l o gicznymi,
z chorobami neurolo gicznymi,
z choroba psychicznq,

z cukrzycq,
z dysfunkcja narzqdu wzroku,
z dysfunkcja narzqdu słuchu,
kobiety po mastektomii.
Kadra r ealiinlj ąca pro gram tumusu
kierownik turnusu

:

lękarz
pielęgniarka
specjalista do spraw rehabilitacji ruchowej
specjalista do spraw rekreacji
doradca zawodowy
tłumacz j ęzyka m i gowe go
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NazwaOśrodka.
Termin tumusu

.....,....,....

cele tumusów:
ętności niezbędnych w procesie pozyskania zatrudni enia,
wyrobienie w uczesfftikach pozytywnego nastawieni a do działń zńązmych z poszŃiwaniem
nabyci e umi

ej

PtrcY,

realna ocena własnych możliwościi szans na rynku praay,

nabycie prakĘcznych umiejętności przydatnych w poszukiwaniu pracy,
inte gracj a środowisko w a, nawiązani e i rozwij anie kontaktów społecznych,
poprawa stanu zdrowia i sprawności psychofizllcznej,
zrriananegatywnego nastawienia osoby niepełnosprawnej do swojego schorzenia, wprowadzenie pozyrywnego nastawienia do akĘwnego spędzania czasul,
wytworzenie potrzeby odniesięnia sukcesu,
prowadzenie zabiegów leczniczo-usprawniających.

Założeńaprogramowe

:

i

zadaniatumusu rehabilitacyjnego będą realizowane poprzęzformy i metody dostosowane do wieku
uczestników tumusu, stopnia i rodzaju ich niepełnosprawności otazzapoftzebowarria, wg następującego
Cele

specyfikacji:

-1-

1.

warszLaty - aktynme poszŃiwanie pracy:

a)

b)
c)
d)
e)

zmiananastawienia wobec obecnej iptzyszłej sltuacji rwiązanej z poszukiwaniem pracY, b/ nabYcie
umiejętnościoceny własnych możliwościzawodowych,
nabycie umiejętnoścl, analizy oferty pracy i rynku pracy,
nabycie umiejętności opracowania strategii poszukiwania pracy,
nabycie umiej ętnościprzygotowania dokumentów aplikacyjnych,
nabycie umiejętnościefektylvnego uczestniczeniaw rozmowie kwalifikacYjnej.

2. usprawn ienie flzy czne (przywrócenie sprawno ścifi zycznej
a) wstępna i końcowa ocena stanu zdrowia,
b) zlecenie zabiegów usprawniaj ą c", \eczniczych,
3

) :

c)

całodobowa opieka pielęgrriarska.

a)
b)

integracyj no,adaptacyj ne:
zajęciasportowe i rekreacyjne ( wycieczki, spacery, zawody, konkursy, karaoke, inne ),
zajęcia integracyjno_adaptacyjne ( spotkania mające na celu bliższę poznanie się osób

. zajęcia

c)

nieśmiaĘch,poprzez ldziń w recitalach, spotkaniach z piosenką ogniskach, wieczorkach
tanecznych, w wieczorach poezji, wyjścia do teatru, opery lub kina, inne ),
zajęcia integracyjne i interakcyjne - zajęcia oparte na sprecyzowanym scenariuszu, którYm
przewodzi osoba prowadząca.

koleiny dzień
Pierwszy

Drugi

Zaięcia indvwidualne i gnrpowe
Przyjęcie grupy, zakwatęrowanie, badania
wstępne zakończsne zleceniem zabiegów

usprawniająco - leczniczych
(kilkuzdaniowe przedstawięnie się przez
uczestników turnusu).
Zajęcia topo grafi czne - wspólny spacer,
poznanie miej scowości.
Wieczorek inte gracyj no - zapoznaw czy .
Warsztaty aktywne poszukiwanie pracy.
Usprawnien ie flzy czne - zabie gi |ecznicze,
relaksacia.

Trzeci

Warsżaty aktywne poszukiwanie pracy.
Usprawnienie ftzyczne - zabiegi lecznicze,
relaksacja.

Czwarty

Zaięcia integracyj no-adaptacyj ne.
Warsźaty akt}rvne poszukiwanie pracy.
Usprawnienie flzyczne - zabiegi lecznice,
relaksacia.

Piąty

Szósty

Siódmy

Warsztaty aktyvvrre poszukiwanie pracy.
Usprawnien ie ftzy czne - zabie gi lecznice,
relaksacja,
zaięcia inteeracyi no-adaptacyi ne.
Warsźaty aktywne poszukiwanie pracy.
Usprawnien ie flzy czne - zabie gi lecznicze,
ręlaksacia.
Zajęcia sportowe i rekreacyjne.
Zajęcia inte gracyino-adaptacyjnę

1

Przewidrłvan y czas

7 godz.

ż godz.
3 sodz.
6 godz.

I

godz.

6 godz.

I

godz.

I,5 godz.
6 godz,
1,

godz.

6 godz.

I

godz.

I,5 godz.
6 godz.
I godz.

4,5 godz.
1.5 eodz.

za1

ęć

Osmy

Warsźaty aktywne poszukiwanie pracy,
Usprawnien ie ftzy czne - zabie gi |ecznicze,
relaksacia.

Dziewiąty

W arsńaty ałtywne poszukiwanie pracy.
Usprawnien ie ftzy czne - zabie gi lecmicze,

relaksacja

Dziesiąty

Jedenasty

Dwunasty

Trzynasty

Cztemasty

6 godz.

I

godz.

6 godz.
1 godz.

1.5 sodz.

Zai ęcia intę gracyi no - adaptacyi ne.
Warsżaty aktywne poszukiwanie pracy.
Usprawnien ie ftzy czne - z,abie gi lecznicze,

6 godz.
I godz.

relaksacia,
Warsztaty aktyrłme poszukiwanie pracy.

6 godz.

Usprawnien ie ftzy czne - zabie gs lecznicze,

relaksacja
zaięcia intesracyino - adaptacyi ne.
Warsźaty aktywne poszukiwanie pracy.
Usprawnien ie ftzy czne - zabie gi |eczńcze,
relaksacia,
Usprawnien ie fizy czne - zabie gi leczńcze,
relalsacja.
Zajęcia sportowe lub rekreacyjne.
wieczorek inte sracyi no-pożegnalny,
Badanie lekarskie zakończonę wypisem
Usprawnien ie ftzy czne - zabie gi lęcz.ni czę,
relaksacja.
Zębr anle integracyj ne podsumowuj ące

I

godz.

1.5 sodz.

6 godz.
1 godz.
1 godz,

ż godz.

3 sodz.

ż godz.
ż godz.

tumus - wypowiedzi uczestników o

realizowanym prog&mie, uzyskanych
efektach.

Wspólny spacer - wskazańe ptzez
uczestników najmilej zapamiętanych

2 godz.

miejsc.

Rozwiązanie tunrusu - wyjazd
uczestników,
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