Zgierz, 14.07.2017r.

UMOWA NR ZZO/000149/05/D
Harmonogram realizacji zadania:

Zespół Terapeutyczno – Rehabilitacyjny „Aktywności Społecznej”
w okresie od 01.07.2017r. do 31.03.2018r.

Rodzaj wsparcia

Terapeuta

Godziny wsparcia

Miejsce realizacji

prowadzący

zadania
Forma wsparcia

TERAPIA ZAJĘCIOWA
- ERGOTERAPIA
1) ogrodnictwo
2) ceramika
3) stolarstwo
- ARTETERAPIA
1) rysunek,
2) malarstwo
3) dekoratorstwo
4 zajęcia komputerowopoligraficzne
5) muzykoterapia i biblioterapia
TERAPIA ZAJĘCIOWA
- SOCJOTERAPIA

1) ludoterapia
2) terapia ruchem: trening
funkcjonowania w życiu
codziennym (trening samoobsługi,
trening kulinarny)
3) trening umiejętności społecznych

Emilia

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

8.00-16.00

8.00-16.00

8.00-16.00

8.00-16.00

8.00-16.00

Michalska

Aleksandra
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Rehabilitacyjny
„Aktywności Społecznej
ul. Chełmska 42/42a
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Hawran-Buhl

Beata Gawron

Emilia
Michalska

Aleksandra
Hawran-Buhl

Terapia
grupowa

8.00-16.00

Terapia
grupowa

8.00-16.00

Terapia
grupowa

8.00-16.00

Terapia
grupowa

8.00-16.00

Terapia
grupowa

8.00-16.00
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Beata Gawron
Terapia
grupowa

TERAPIA ZAJĘCIOWA
- SOCJOTERAPIA

4) rekreacja
- czynny udział w środowisku
lokalnym
Terapia zajęciowa prowadzona w
grupach około 6 osobowych
Średnio 6 godzin terapii zajęciowej
dziennie

Emilia
Michalska

Aleksandra
Hawran-Buhl

Beata Gawron

OBOWIĄZKI KIEROWNIKA

Łukasz
Godlewski

Terapia
grupowa

Terapia
grupowa

Terapia
grupowa

Terapia
grupowa

Czynny udział w środowisku lokalnym jest formą terapii ściśle związaną z
organizowanymi, zarówno przez PSONI Koło w Zgierzu jak i inne podobne
organizację, przeglądami i imprezami. Należą do niej miedzy innymi:
- Zabawa Karnawałowa organizowana przez ZTR- „A-S” Koło w Zgierzu
- Zabawa wiosenna organizowana przez PSONI Koło w Pabianicach,
- Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Albertiana”
- Organizacja spotkania wielkanocnego i wigilijnego,
- Dni Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
- Miting Lekkoatletyczny Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie, oraz inne zawody
sportowe organizowane prze placówki zrzeszający osoby z niepełnosprawnością
intelektualną
- Wojewódzka Olimpiada Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie,
- Zabawa „Andrzejkowa” organizowana przez PSONI Koło w Aleksandrowie Łódzkim
- Przegląd Twórczości Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Sami o Sobie”
Prezentacja twórczości osób niepełnosprawnych podczas imprez lokalnych typu Kaziu
Zgierski, Dni Zgierza, Pożegnanie Lata,
Spotkania te mają zarówno charakter cykliczny, jak również są innowacyjne. Uczestnicy
ZTR „A-S” bardzo często zapraszani są na różnego rodzaju spotkania. Ich termin trudno
jednoznacznie wskazać, staramy się by beneficjenci uczestniczyli w jak największej
ilości imprez o wymiarze integracyjnym.

- PSONI Koło w
Zgierzu, ul Chełmska
42/42, 95-100 Zgierz
- Miejski Ośrodek
Sporu i Rekreacji w
Zgierzu
- Gimnazjum nr 3 w
Zgierzu , ul Leśmiana 3
Miejsce realizacji
zadania uzależnione od
organizatora .

- Zespół Terapeutyczno
– Rehabilitacyjny
„Aktywności
Społecznej”
ul. Chełmska 42/42a,
95-100 Zgierz
- pozostałe miejsca
związane z
funkcjonowaniem
placówki

REHABILITACJA RUCHOWA
Zajęcia z zakresu rehabilitacji
ruchowej odbywają się w sesjach
indywidualnych i grupowych:
- 3 sesje indywidualne w miesiącu
- 8 sesji grupowych w miesiącu w
grupach 3 osobowych
Godziny sesji indywidualnych i
grupowych ulegają modyfikacji w
zależności od potrzeb i frekwencji
uczestników projektu
REHABILITACJA RUCHOWA
Zajęcia z zakresu rehabilitacji
ruchowej odbywają się w sesjach
indywidualnych i grupowych:
- sesje indywidualne
- sesje grupowe w grupach 3
osobowych
Godziny sesji indywidualnych i
grupowych ulegają modyfikacji w
zależności od potrzeb i frekwencji
uczestników projektu

8.00-16.00
grupowo
12.00-16.00

8.00- 12.00

grupowo
12.00-16.00

grupowo
10.00-12.00

08.00-12.00
indywidualnie

08.00-10.00
indywidualnie

Sylwia
Bagińska

08.00-12.00
indywidualnie

8.00-16.00
grupowo
12.00-16.00

grupowo
11.00-13.00

8.00 – 12.00
grupowo
10.00-12.00

08.00-12.00
indywidualnie

08.00-11.00
indywidualnie

8.00 – 12.00

8.00 – 12.00

grupowo
10.00-12.00

grupowo
10.00-12.00

8.00 – 12.00
grupowo
10.00-12.00

8.00 – 12.00
grupowo
10.00-12.00

Łukasz
Godlewski

8.00-10.00
indywidualnie

8.00-10.00
indywidualnie

8.00-10.00
indywidualnie

- PSONI Koło w
Zgierzu, ul Chełmska
42/42, 95-100 Zgierz
- Miejski Ośrodek
Sporu i Rekreacji w
Zgierzu, UL.
Wschodnia 2, 95-100
Zgierz
(zajęcia w każdy
czwartek)
- PSONI Koło w
Zgierzu, ul Chełmska
42/42, 95-100 Zgierz
- Miejski Ośrodek
Sporu i Rekreacji w
Zgierzu, UL.
Wschodnia 2,
95-100 Zgierz

8.00- 13.00

Rehabilitant

TERAPIA PSYCHOLOGICZNA
Zajęcia z zakresu terapii
psychologicznej odbywają się w
sesjach indywidualnych i grupowych:
- 3 sesje indywidualne w miesiącu
- 8 sesji grupowych w miesiącu w
grupach 3 osobowych
Godziny sesji indywidualnych i
grupowych ulegają modyfikacji w
zależności od potrzeb i frekwencji
uczestników projektu.

8.00-16.00

8.00-10.00
indywidualnie

8.00-10.00
indywidualnie
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`

TERAPIA PSYCHOLOGICZNA
Zajęcia z zakresu terapii
psychologicznej odbywają się w
sesjach indywidualnych i grupowych:
- sesje indywidualne
- sesje grupowe w grupach 3
osobowych
Godziny sesji indywidualnych i
grupowych ulegają modyfikacji w
zależności od potrzeb i frekwencji
uczestników projektu.

Diagnoza uczestników
opracowanie Indywidualnych
Planów Terapii oraz ewaluacja
prowadzonych działań
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Rehabilitacyjny
„Aktywności
Społecznej”
ul. Chełmska 42/42a,
95-100 Zgierz

Martyna
Kochanek

08.00-12.00

MUZYKOTERAPIA
Zajęcia z zakresu muzykoterapii
odbywają się w sesjach
indywidualnych i grupowych:
- 3 sesje indywidualne w miesiącu
- 8 sesji grupowych w miesiącu w
grupach 3 osobowych
Godziny sesji indywidualnych i
grupowych ulegają modyfikacji w
zależności od potrzeb i frekwencji
uczestników projektu.

Według ustalonego harmonogramu w lipcu oraz sierpniu 3 razy w tygodniu,
09.2017r. – 03.2018r. – 3 razy w miesiącu

grupowo
10.00 -12.00

08.00-12.00
grupowo
10.00 -12.00

08.00-12.00
grupowo
10.00 -12.00

08.00-12.00
grupowo
10.00 -12.00

08.00-12.00
grupowo
10.00 -12.00

Milena Lalak

08.00-10.00
indywidualnie

08.00-10.00
indywidualnie

08.00-10.00
indywidualnie

08.00-10.00
indywidualnie

08.00-10.00
indywidualnie

Diagnoza uczestnika dokonana jest na podstawie przeprowadzonego wywiadu, obserwacji uczestnika
oraz z wykorzystaniem testów psychometrycznych. Na podstawie diagnozy opracowany jest
Indywidualny Plan Działania. Działanie realizowane jest średnio w ciągu pierwszego miesiąca od
zakwalifikowania uczestnika do programu. Weryfikacja IPD odbywa się raz w roku , a także w
zależności od potrzeb terapeutycznych uczestników zadania.

UWAGI : Muzykoterapeuta, w związku z innymi zobowiązaniami, co drugi tydzień pracuje w godzinach 12-16.
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