
 

 

Miasto Piotrków Trybunalski wraz z trzema Partnerami: Stowarzyszeniem Koło Pomocy Dzieciom 

Niepełnosprawnym, Stowarzyszeniem Przyjaciół "Mam Sąsiada" oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół 

Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej ,,SZANSA” realizuje projekt „Razem możemy jeszcze więcej”  

- współfinansowany środkami UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Działania projektu w latach 2020 – 2023 kosztem ponad 7 mln zł.  

są realizowane w 8 modułach:  

 

1. Usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych w miejscu ich zamieszkania;  

2. Klub wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym i 

znacznym;  

3. Rozwój usług wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;  

4. Klub seniora;  

5. Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego; 

 6. Klub wsparcia dla osób niesamodzielnych, w tym w szczególności dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej;  

7. Nowy oddział Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej "Bartek"; 

 8. Mieszkania wspomagane. 

 

 

Z Sandrą Kurkiewicz z Stowarzyszenia Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym rozmawiam  

w siedzibie klubu wsparcia dla osób niepełnosprawnych  intelektualnie w budynku przy  Al.3 Maja 5 

w Piotrkowie Trybunalskim. 

- Ile osób korzysta z Państwa pomocy w ramach zajęć prowadzonych w klubie ? 

- Jest to ponad 20 osób,  o różnym stopniu niepełnosprawności, w tym intelektualnej. Wszyscy 

stanowią grupę osób  niesamodzielnych, które na skutek niepełnosprawności wymagają opieki, 

pomocy i wsparcia. 

 

- W większości przypadków dobrze ich znacie. 

- Tak zdecydowana większość to nasi podopieczni z Warsztatów Terapii Zajęciowej, które prowadzimy 

już od naprawdę wielu lat.  Klub jest uzupełnieniem oferty WTZ o charakterze opiekuńczym, 

samopomocowym i terapeutyczno-aktywizacyjnym dla osób, które chcą  kontynuować zajęcia w 

godzinach popołudniowych. Nasz klub jest czynny  od poniedziałku  do piątku w godzinach: 15.30 - 

19.30. 



- Z jakiego rodzaju wsparcia korzystają wasi podopieczni? 

- Prowadzimy zajęcia  z: socjoterapii, dogoterapii, rehabilitacji,  zajęcia kulinarne oraz z zakresu higieny 

 i promocji zdrowia. Ogromnym wsparciem są także zajęcia  z psychologiem i logopedą.  W ramach 

socjalizacji tych osób  organizujemy liczne  stacjonarne i wyjazdowe imprezy integracyjne. 

- Działaniami klubu objęci są także opiekunowie faktyczni waszych podopiecznych.  

- Tak, już na etapie pisania wniosku aplikacyjnego był to jeden z naszych wstępnych warunków, by 

pomocą objąć także tę grupę. Z naszych doświadczeń wynika, że każda forma pomocy wytchnieniowej 

dla rodzin, których w jakiś sposób dotyka  niepełnosprawność jest bardzo ważna i pożądana. Mamy 

nadzieję, że ta forma wsparcia będzie kontynuowana w kolejnej edycji projektu, do której już się 

przygotowujemy. 

- W ramach projektu stowarzyszenie   prowadzi także  5 mieszkań wspomaganych dla osób 

niesamodzielnych ? 

- Tak. To bardzo ciekawa i od wielu lat wyczekiwana forma wsparcia osób z niepełnosprawnościami. 

Usługami zadania w okresie 33 miesięcy objętych zostanie co najmniej 25 osób.  

Jednorazowo w każdym z 5 mieszkań przebywa 1 osoba na okres od 3 do 6 m-cy. Rodzaj oraz zakres 

usług świadczonych w  takim mieszkaniu jest dostosowany do indywidualnych potrzeb mieszkańca, 

który dokładanie jest opisany w kontrakcie społecznym. Usługi te obejmują m.in.: 

 

- pracę socjalną (wzmacnianie lub odzyskiwanie zdolności do funkcjonowania osoby w 

społeczeństwie); 

 

- usługi wpierające aktywność osoby mieszkającej w mieszkaniu wspomaganym; 

 

- trening umiejętności praktycznych, którego celem jest nabywanie, rozwijanie lub 

wzmacnianie samodzielności w zakresie doskonalenia podstawowych czynności dnia 

codziennego; 

 

- trening higieny, finansowy, zarząd mieszkaniem, w tym zarządzaniu energią; kulinarny, 

umiejętności spędzania czasu, interpersonalny, umiejętności społecznych, rozwijania 

umiejętności integracji; 

 

W ramach projektu sfinansowane zostały wynagrodzenia opiekunów i specjalistów oraz  koszty 

niezbędnych remontów i wyposażenia mieszkań (meble, sprzęt AGD itp.). 

- Jak traktują waszych podopiecznych sąsiedzi, były jakieś problemy? 

- Zdecydowanie  postrzeganie osób z niepełnosprawnościami  na przestrzeni kilkunastu lat zmieniło 

się. Takie osoby są po prostu częścią naszego wspólnego świata. Jesteśmy bardziej otwarci na ich 

potrzeby  i walkę z barierami, które często takie osoby muszą pokonywać. I tak jest w naszym 

przypadku.  

- Gdybyśmy mieli możliwość jakiejś zmiany w przyszłej edycji projektu, co by to było ? 

- Po doświadczeniach z tej edycji utwierdzamy się w przekonaniu, że  mieszkania wspomagane to 

zdecydowanie najlepsza,   forma  pomocy osobom z niepełnosprawnościami, często jednak pomoc ta 



powinna trwać dłużej. Dla wielu uczestników naszych zajęć, gdy ta forma wsparcia daje już zauważalne 

efekty, okazuje się że zgodnie z kontraktem mieszkanie trzeba udostępnić już następnej osobie. Mam 

nadzieję, że przyszła edycja projektu pozwoli na zwiększenie środków na to zadanie, co pozwoli na 

wydłużenie okresu wsparcia dla pojedynczej osoby. 

 

Więcej informacji  o działaniach Stowarzyszenia Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w 

Piotrkowie Trybunalskim  można uzyskać: 

Stowarzyszenie  Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym 

Al. 3 Maja 5 

97-300 Piotrków Trybunalski 

telefon: 44 645 97 83 

 

Opracowanie: Piotr Gruszczyński 

 

 


