Nowe możliwości dla rodziny
„Otwórz WROTA swoich możliwości”, projekt kierowany dla gmin Godów, Gorzyce, Krzyżanowice, Lubomia,
Marklowice, Mszana umożliwia skorzystanie z pomocy rodzinom z dzieckiem z niepełnosprawnością oraz
rodzinom współtworzącym pieczę zastępczą. Wiemy, że rodziny te borykają się z wieloma trudnościami
sfery społecznej, zawodowej, a nawet prawnej. Wiemy też, że tylko dzięki swojej niestrudzonej woli
zapewnienia godnego życia swoim podopiecznym osiągają nieprzeciętne rezultaty. Nowe możliwości dla
rodziny to system kompleksowego usamodzielniania i pomocy w rozwoju społecznym oraz zawodowym,
który wspiera rodziny w dalszym pełnieniu swojej roli.
Jak dokładnie możemy pomóc i co zapewnia udział w projekcie ?
Sytuacja każdej z rodzin oraz osób z niepełnosprawnościami jest zróżnicowana i indywidualna.
Organizujemy spotkania z specjalistami, którzy przybliżają nam sytuację osób i rodzin, tak aby zakres oferty
i wsparcia zaplanować zgodnie z zapotrzebowaniem. Rezultatem tej diagnozy jest możliwość współpracy
z animatorem nad zaplanowaniem systemu rozwiązywania ważnych społecznie problemów – np.
stworzenia projektu opieki nad dziećmi, formy rehabilitacji, rozwoju nowych umiejętności czy zapewnienia
niezbędnych na rynku pracy kompetencji. Forma współpracy jest szeroka i pozwala zapewnić finansowanie
ważnych z punktu widzenia grupy rozwiązań. Uzupełniająco uczestnicy mogą swobodnie korzystać
z doradztwa w zakresie prawnym, pedagogicznym, resocjalizacyjnym, itp., zarówno z punktu widzenia
rodziny jak i swoich podopiecznych.
Chętni, którzy współpracują z animatorami otrzymują także dodatkową ofertę:
- szkoleń ogólnych i powiązanych z rynkiem pracy zgodnie z zapotrzebowaniem,
- szkoleń przygotowania zawodowego, które dają, m.in. uprawnienia zawodowe,
- propozycję wycieczek do ciekawych powiązanych tematycznie miejsc,
- dostęp do specjalistów wspierających kształtowanie ścieżek zawodowych, np. doradztwo zawodowe,
- pomoc asystentów w trakcie organizowanych szkoleń i dojazd na zajęcia osób z niepełnosprawnością.

Ostatecznie aktywni i chętni uczestnicy mogą skorzystać z płatnych staży zawodowych oraz podjąć
zatrudnienie. Przygotowujemy do pracy w określonych dziedzinach współpracując z lokalnymi
przedsiębiorcami.
Rodziny otrzymują nowe możliwości, które są odpowiedzią na bieżące problemy. Dążymy do pełnego
udziału rodzin w sferze ich aktywności społecznej jak i zawodowej.
Do udziału w projekcie zapraszamy osoby z niepełnosprawnościami, rodziny osób
z niepełnosprawnościami, rodziny prowadzące pieczę zastępczą, osoby będące i opuszczające pieczę
zastępczą, a także młodzież, która popadła w konflikty z prawem. Szczegółowe kryteria udziału dostępne
w Regulamin Rekrutacji i Udziału w Projekcie „Otwórz Wrota Swoich Możliwości”.
Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze projektu:
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Morawskie Wrota
tel.: 32 45 15 034; e-mail: biuro@morawskie-wrota.pl

