Projekt „Aktywni 4”
Współfinansowany ze środków PFRON
Termin realizacji: 01.04.2021r – 31.03.2024r
Typ projektu – prowadzenie rehabilitacji ciągłej w placówce
Cel projektu – zwiększenie samodzielności beneficjentów projektu, przeciwdziałanie lub spowalnianie pogarszania
się ich stanu zdrowia, poprzez udział w systematycznych i stałych zajęciach, niezbędnych do życia i codziennego
funkcjonowania. Ważnym elementem jest wspomaganie rozwoju, a w niektórych przypadkach poprawa sprawności.
Wartość projektu – w I okresie realizacji (1.04.2021r – 31.03.2022r)
Całkowity koszt projektu – 353 450,00zł
Dofinansowanie ze środków PFRON – 335 370,00zł
Wkład własny Fundacji Pierwszy Krok – 18 080,00zł
Wartość projektu – w II okresie realizacji (1.04.2022r – 31.03.2023r)
Całkowity koszt projektu – 377 930,00zł
Dofinansowanie ze środków PFRON – 358 315,00zł
Wkład własny Fundacji Pierwszy Krok – 19 615,00zł
Warunki rekrutacji: Beneficjentami projektu są osoby niepełnosprawne, będące podopiecznymi Fundacji (dzieci,
młodzież oraz osoby dorosłe). Osoby te muszą posiadać ważne orzeczenie o niepełnosprawności (do 16 roku życia),
orzeczenie o stopniu znacznym lub umiarkowanym (powyżej 16 roku życia). Beneficjenci dostarczają karty zgłoszenia
wypełnione również przez lekarza lub innego specjalistę (w porozumieniu z koordynatorem projektu), zgody
dotyczące RODO, orzeczenie. Na tej podstawie następuje kwalifikacja do projektu i przydział form wsparcia oraz
stworzona zostaje karta IPD dla każdego Beneficjenta projektu.
Formy wsparcia: kinezyterapia, masaż, hipoterapia, zajęcia grupowe, zajęcia kompensacyjno-pedagogiczne, wsparcie
psychologiczne.
Harmonogram działań w ramach projektu:
1.
2.
3.
4.

Rekrutacja – kwiecień 2021r
Prowadzenie wszystkich form wsparcia – 01.04.2021r do 31.03.2024r
Ewaluacja – marzec 2024r
Rozliczenie projektu: I okres – do 30.04.2022r, II okres – do 30.04.2023r, III okres – do 30.04.2024r

Realizacja projektu:
Zajęcia odbywają się na bieżąco w dwóch placówkach Centrum Terapii Fundacji „Pierwszy Krok”
1. Sala terapii w budynku internatu ZSKW, w Gdańsku przy ul.Lecha Kaczyńskiego 35
2. Sala terapii w budynku Przychodni Nadmorskiego Centrum Medycznego w Gdańsku przy ul.Biwakowej 3
Zajęcia hipoterapii odbywają się na terenie Hipodromu w Sopocie.
W projekcie zaplanowano udział 53 osób.

