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ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE DZIECIŃSTWO BEZ BARIER
Pragniemy zaprosić Państwa do włączenia się do Inicjatywy Społecznej i wzięcia
udziału w projekcie Dzieciństwo bez barier. Projekt ten skierowany jest do rodziców z
niepełnosprawnością lub niepełnosprawnościami narządów: wzroku, słuchu, ruchu oraz
rodziców pełnosprawnych dzieci w wieku 3-12 lat.
Projekt Dzieciństwo bez barier realizowany jest przez naszą organizację – Fundację
Jedyna Taka, przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jego głównym celem będzie
możliwość pokazania, że niepełnosprawność nie jest ograniczeniem i przeszkodą w byciu
dobrym i odpowiedzialnym rodzicem.
W ramach projektu realizowane będą między innymi Warsztaty Akademia Aktywnego
Rodzicielstwa, w których udział weźmie 24 rodziców z podziałem na 2 grupy po 12 rodziców
wywodzących się z środowiska osób z niepełnosprawnością narządów: wzroku, ruchu i
słuchu. Ponadto uczestnicy projektu Dzieciństwo bez barier wezmą udział w video
konferencjach

poświęconych

różnorakiej

tematyce

związanej

z

rodzicielstwem,

indywidualnym poradnictwie w zakresie doboru innowacji i udogodnień wspierających
konkretnych rodziców. Powstanie także Interaktywna Mapa Dostosowań, która pozwoli
uzyskać informacje na temat dostosowania placówek medycznych do potrzeb kobiet
niepełnosprawnych, informacji na temat sprzętu dla niepełnosprawnych rodziców czy też
działań społecznych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i wiele wiele innych.

Ambasadorką projektu Dzieciństwo bez barier jest mieszkanka Włocławka Agata
Cybuchowska, mama niespełna półrocznego Kubusia oraz Miss Mediów Społecznościowych
na wózku 2016.
Już od dziś rodzice z niepełnosprawnością lub niepełnosprawnościami narządów:
wzroku, słuchu, ruchu oraz rodziców pełnosprawnych dzieci w wieku 3-12 lat mogą się
zgłaszać do udziału w projekcie. Czekamy na zgłoszenia wszystkich chętnych rodziców z
województwa kujawsko-pomorskiego.
Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie krótkiego formularz i odesłanie go na
adres e-mailowy: rekrutacja@jedyna-taka.pl (formularz do pobrania znajduje się tutaj:
http://dziecinstwobezbarier.blogspot.com/2016/06/dziecinstwo-bez-barier-warsztaty-dla.html)
lub kontakt telefoniczny: +48 884 000 778
Liczymy, że nasza inicjatywa spotka się z Państwa zainteresowaniem i zechcą
Państwo wziąć czynny udział w tym niezwykłym wydarzeniu.
Szczegóły
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naszej

stronie

http://dziecinstwobezbarier.blogspot.com/.
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