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Projekt Cooperation for successful therapy/Współpraca sukcesem w terapii
LT-PL-4R-296

„Współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg V-A  Litwa-Polska 2014-2020”

Nadszedł czas na podsu-
mowanie projektu Powia-
tu Giżyckiego „Współpra-
ca sukcesem w  terapii”, 
którego realizatorem jest 
Powiatowy Zespół Ob-
sługi Szkół i  Placówek 
Oświatowych w Giżycku 
w  partnerstwie z   mia-
stem partnerskim Powia-
tu Giżyckiego Alytus. 
Partnerami (realizatora-
mi) projektu ze strony 
litewskiej są Alytus City 
Municipality Administra-
tion oraz Alytus Dzūkija 
School. Projekt współfi-
nansowany jest ze środ-
ków Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regional-
nego w ramach programu 
Interreg V-A Litwa-Pol-
ska 2014-2020.
Termin realizacji pro-
jektu: 01.06.2020 
– 30.11.2021. Ogól-
ny budżet projektu to 
441  495,56 EUR, dofi-
nansowanie z  Europej-
skiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego wynosi 
375 271,20 EUR.
W ramach projektu Po-
wiatowy Zespół Obsługi 
Szkół i Placówek Oświa-
towych w Giżycku zreali-
zował następujące dzia-
łania:
I.  Spotkania ekspertów 

(przedstawicieli in-
stytucji i  organizacji 

pozarządowych) pra-
cujących na rzecz osób 
z  niepełnosprawnością 
i  ich rodzin (18 osób 
z  Alytusa i  16 osób 
z  Powiatu Giżyckie-
go).

W trakcie spotkań eks-
perci zwiedzali instytu-
cje edukacyjne, socjalne, 
rehabilitacji zawodowej 
i  społecznej działające 
na rzecz osób z  niepeł-
nosprawnością, dzieląc 
się dobrymi praktyki 
i rozmawiając o tym, któ-
re z  tych praktyk mogą 
przenieść do swojego 
środowiska lokalnego. 
W  trakcie spotkań ana-
lizowano także formy 
współpracy pomiędzy in-
stytucjami/organizacjami 
i  wypracowano model 
współpracy, aby była ona 
jak najbardziej efektyw-
na. Ze względu na pan-
demię 1 spotkanie odby-
ło się w  formie zdalnej, 
z wykorzystaniem aplika-
cji Teams
II.  Spotkania rodziców 

osób z  niepełno-
sprawnością

Do udziału w  projekcie 
zaproszeni zostali ro-
dzice osób z  niepełno-
sprawnością (10 z  Pol-
ski i  10 z Litwy), którzy 
przekazywali ekspertom 
i  realizatorom projektu 
informację o  problemach 
z  którymi spotykają się 

w  codziennym funk-
cjonowaniu. Zgłaszali 
też propozycje działań 
dzięki którym wsparcie 
instytucji/organizacji bę-
dzie bardziej efektywne, 
a włączenie społeczne ich 
dzieci będzie pełniejsze.
III.  Wydano publikację 

„Model lokalnego 
systemu włączenia 
społecznego dla dzie-
ci i  młodzieży” – 50 
egzemplarzy

W ramach spotkań eks-
pertów i  rodziców wy-
pracowano Model współ-
pracy na rzecz włączenia 
społecznego dzieci i mło-
dzieży. Spostrzeżenia 
rodziców osób z  niepeł-
nosprawnościami oraz 
doświadczenia pracow-
ników instytucji dały 
podstawę do stworzenia 
katalogu działań, które 
po wprowadzeniu dadzą 
szansę na efektywniejsze 
wsparcie tej grupy osób 
oraz ich rodzin
IV.  Wydano informator 

dla rodziców na temat 
kompleksowej pomo-
cy dziecku z  niepeł-
nosprawnością oraz 
jego rodzinie w  Po-

wiecie Giżyckim – 
1000 egzemplarzy

Rodzice osób z niepełno-
sprawnością, tak przed 
realizacja projektu jak 
i w trakcie, zgłaszali pro-
blem z otrzymaniem kom-
pleksowej informacji na 
temat możliwości wspar-
cia ich dzieci oraz całej 
rodziny przez instytucje 
działające w  środowisku 
lokalnym. Dlatego też 
w  ramach projektu, przy 
współudziale rodziców, 
stworzono informator, 
który zawiera informację 
o kompetencjach instytu-
cji wspierających osoby 
z  niepełnosprawnością 
w  Powiecie Giżyckim. 
Informator zostanie prze-
kazany ośrodkom zdro-
wia, przedszkolom, szko-
łom i  innym instytucjom 
pracującym w  obszarze 
wsparcia osób z  nie-
pełnosprawnością, aby 
mógł być przekazywany 
rodzicom. Wersja elek-
troniczna informatora 
umieszczona zostanie na 
stronach internetowych 
instytucji oraz organiza-
cji pozarządowych.
V.  5-dniowe szkolenie 

EEG – Biofeedback 
w  Giżycku (5 osób 
z  Alytusa i  5 osób 
z Giżycka).

Przedstawiciele instytucji 
edukacyjnych z  Powia-
tu Giżyckiego i  Alytusa 
wspólnie uczestniczyli 
w  szkoleniu z  EEG-Bio-
feedback, aby móc sze-
rzej wprowadzić tę me-
todę terapii w  swoich 
środowiskach
VI.  2-dniowe praktyczne 

warsztaty z wykorzy-
staniem sprzętu do 
terapii zakupionego 
w  ramach projektu 
(5 osób z Alytusa i 5 
osób z Giżycka).

W Specjalnym Ośrodku 
Szkolno – Wychowaw-
czym przeprowadzono 
dla grupy nauczycieli pol-
skich i  litewskich warsz-
taty z  wykorzystania 
w  terapii osób z  niepeł-
nosprawnością zakupio-
nego w projekcie sprzętu.

VII.  2-dniowa konferen-
cja w  Giżycku, te-
mat przewodni „Al-
ternatywne metody 
komunikacji”, „Te-
rapia ludzi poprzez 
sport” (20 osób 
z  Alytusa i  20 osób 
z Powiatu Giżyckie-
go).

W trakcie konferencji 
nauczyciele Specjalnego 
Ośrodka Szkolno – Wy-
chowawczego zaprezen-
towali metody alterna-
tywnej komunikacji sto-

sowane w  SOSW. Oma-
wiano także dostępność 
sportu dla osób z niepeł-
nosprawnością prezentu-
jąc dyscypliny sportowe 
dostępne niezależnie od 
sprawności zawodników. 
W  trakcie konferencji 
zwrócono uwagę na za-
sady organizacji wyda-
rzeń sportowych dla osób 
z  różną niepełnospraw-
nością, aby były one dla 
nich jak najbardziej bez-
pieczne.

VIII.  Zakup sprzętu do 
terapii

W ramach projektu 
„Współpraca sukcesem 
w  terapii” zakupiono 
sprzęt do terapii uczniów 

Specjalnego Ośrodka 
Szkolno – Wychowaw-
czego
- zestaw do terapii EEG 
Biofeedback
-  sprzęt do terapii logo-

pedycznej (5 zestawów 
„Mówik”)

- interaktywny monitor 
(1 sztuka)
-  zestaw 6 robotów edu-

kacyjnych wraz z lapto-
pami

- bieżnie (4 sztuki)
- atlas do ćwiczeń (1 
sztuka)
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Organizatorami działań pro-
jektowych byli wszyscy part-
nerzy projektu, w  tym tak-
że Alytus City Municipality 
Administration oraz Alytus 
Dzūkija School. W  Alytusie 
zrealizowano następujące 
działania:
I. Spotkania z ekspertami pra-
cującymi z osobami niepełno-
sprawnymi lub na ich rzecz 
oraz z  ich rodzinami, 18 osób 
z Alytusa i 16 osób z Powiatu 
Giżyckiego (1 spotkanie on-
line odbyło się z  wykorzysta-
niem aplikacji Teams w formie 
zdalnej, 1 spotkanie dwudnio-
we w Alytusie).
II. Impreza promująca zdrowy 
styl życia (30 osób z Powiatu 
Giżyckiego, 76 z Alytusa).
III. Wydano publikację „Mo-
del lokalnego systemu włą-

czenia społecznego dla dzieci 
i młodzieży” – 50 egzemplarzy
IV. 1 spotkanie dwudniowe dla 
rodziców dzieci niepełnospraw-
nych w (10 rodziców z Alytusa 
i 10 z Powiatu Giżyckiego).
V. Wydano informator dla ro-
dziców na temat kompleksowej 
pomocy dziecku z  niepełno-
sprawnością oraz jego rodzinie 
w mieście Alytus – 400 egzem-
plarzy
VI. Wykonano ocieplenie 
i  odnowiono elewację jedne-
go z budynków szkoły Dzuki-
ja, w  których uczą się dzieci 
z  niepełnosprawnością. W  ra-
mach projektu zamontowano 
też windę, aby budynek był 
dostępny dla uczniów z  trud-
nościami w poruszaniu się.
Zakończeniem projektu 
była dwudniowa konferen-

cja podsumowująca projekt, 
która odbyła się w  dniach 
26-27.10.2021 w  Alytusie. 
W  konferencji uczestniczyło 
30 osób z Powiatu Giżyckiego 
i   40 osób z  Alytusa. Uczest-
nicy konferencji to samorzą-
dowcy, pracownicy instytucji 
i  organizacji pozarządowych 
pracujący na rzecz osób z nie-
pełnosprawnością oraz ich 
rodzin, rodzice osób z niepeł-
nosprawnością. W trakcie kon-
ferencji przedstawiono zreali-
zowane działania projektowe, 
zaprezentowano także opraco-
wany w  projekcie Informator. 
Podpisano też porozumienia 
o dalszej współpracy pomiędzy 
instytucjami z Powiatu Giżyc-
kiego i Alytusa.


