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OGŁOSZENIE O NABORZE DO PROJEKTU 

     

 TRISO - Opolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Dzieci z Trisomią 21 informuje,  
iż prowadzi nabór beneficjentów ostatecznych do projektu pn.: "Klucz do przyszłości" - 
wieloprofilowe działania terapeutyczne na rzecz osób niepełnosprawnych z trisomią 21 szansą na 
lepsze życie i zwiększenie samodzielności, współfinansowanego ze środków PFRON w ramach 
realizacji zadań zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej  
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. 

Projekt realizowany będzie w okresie od dnia 01.04.2021 do dnia 31.03.2023, z tym że zakłada się 
dwa okresy realizacji projektu: 01.04.2021 - 31.03.2022, 01.04.2022 - 31.03.2023. W pierwszym 
okresie realizacji projektu może wziąć udział 65 beneficjentów, a docelowo w całym okresie realizacji 
projektu zaplanowana liczba beneficjentów to 70 osób.  

Rekrutacja beneficjentów do pierwszego okresu realizacji projektu (01.04.2021 - 31.03.2022)  trwać 
będzie do dnia 09.04.2021. Dokumentacja zgłoszeniowa do projektu dostępna jest w biurze projektu 
znajdującym się w siedzibie Stowarzyszenia TRISO tj. w Opolu przy ul. 1 Maja 9 lok. 93 oraz na stronie 
internetowej https://triso.eu/. W związku z faktem, iż projekt ma charakter dwuletni, przewidujemy 
możliwość naboru beneficjentów w następnym okresie, zarówno z utworzonej listy rezerwowej, jak 
też nowych beneficjentów, w tym niemowląt urodzonych w latach 2021 - 2022. 

Realizowany projekt dotyczy kompleksowego, aktywnego i systematycznego wsparcia 
terapeutycznego osób niepełnosprawnych intelektualnie z trisomią 21 (zespołem Downa) i 
skierowany jest do osób w różnym przedziale wiekowym, począwszy od niemowląt, aż po osoby 
dorosłe (powyżej 18 lat). Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest posiadanie aktualnego orzeczenia 
o niepełnosprawności bądź orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz wyrażenie zgody na 
przetwarzanie danych osobowych beneficjentów i wyrażenie zgody na udostępnienie danych 
osobowych do PFRON. W projekcie nie mogą brać udziału osoby, które aktualnie są uczestnikami 
Warsztatu Terapii Zajęciowej (WTZ), którego działania dofinansowane są ze środków PFRON. 
Ponadto uczestnikami projektu nie mogą być osoby niepełnosprawne, które korzystają równocześnie 
z tej samej formy wsparcia w ramach innego projektu (dofinansowanego ze środków PFRON) - jeżeli 
realizacja tej formy wsparcia prowadzi w każdym z projektów, do osiągnięcia takich samych efektów. 
Pod pojęciem „równoczesnej realizacji projektów”, uważa się sytuację, w której terminy realizacji 
poszczególnych projektów pokrywają się w zakresie, co najmniej 1 dnia kalendarzowego. 

Szczegóły dotyczące zasad rekrutacji zostały podane w "Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa  
w projekcie" dostępnym w biurze projektu znajdującym się w siedzibie Stowarzyszenia. Osoby 
zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy osobiście do biura projektu w celu uzyskania 
szczegółowych informacji, wypełnienia i złożenia dokumentacji zgłoszeniowej. 

Lista beneficjentów ostatecznych projektu zakwalifikowanych do projektu dostępna będzie w biurze 
Stowarzyszenia. W przypadku braku miejsc dla wszystkich zgłoszonych kandydatów, zostanie 

https://triso.eu/
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sporządzona lista rezerwowa, która będzie brana pod uwagę w przypadku rezygnacji dotychczas 
zakwalifikowanych beneficjentów. 

Poprzez prowadzone działania monitorujące i ewaluacyjne na przestrzeni ostatnich kilku lat,  
do projektu dobrano różnorodne formy zajęć terapeutycznych i wspierających, pod kątem 
efektywnego niwelowania deficytów osób niepełnosprawnych z Trisomią 21, jak również  
z uwzględnieniem takiego zróżnicowania zajęć, aby mogli z nich korzystać beneficjenci w różnym 
przedziale wiekowym, jak też o różnym stopniu niepełnosprawności intelektualnej. W ramach 
pierwszego okresu realizacji projektu zakwalifikowanym beneficjentom (z uwzględnieniem 
indywidualnych potrzeb) zapewniamy następujące rodzaje wsparcia bezpośredniego: 

1. Indywidualna terapia wsparcia rozwoju funkcji komunikacyjnych (logopeda/neurologopeda) 

2. Indywidualna terapia integracji sensorycznej (SI) 

3. Indywidualna terapia psychologiczna 

4. Indywidualna terapia pedagogiczna 

5. Indywidualna terapia pedagogiczna z udziałem psa (kynoterapia) 

6. Indywidualna terapia muzyczna połączona z nauką gry na instrumencie (muzykoterapia) 

7. Indywidualne zajęcia komputerowe 

8. Indywidualne zajęcia hipoterapii 

9. Indywidualne zajęcia aktywizująco-ruchowe (dla niemowląt i małych dzieci) 

10. Grupowe zajęcia aktywizująco-ruchowe na basenie połączone z nauką pływania 

11. Grupowa terapia wspomagania rozwoju umiejętności społecznych  

12. Grupowe zajęcia muzyczno-rytmiczne (dla grupy dzieci młodszych) 

13. Grupowe zajęcia muzyczne połączone z nauką wspólnego śpiewu i nauką wspólnej gry na 
       instrumentach muzycznych (dla grupy dzieci starszych, młodzieży i osób dorosłych) 

14. Grupowe zajęcia ruchowo-taneczne (dla wszystkich grup wiekowych) 

Harmonogram realizacji poszczególnych form wsparcia dostępny jest w biurze Stowarzyszenia. 
Wszelkie uwagi i pytania dotyczące realizowanego projektu prosimy zgłaszać do koordynatora 
projektu: pani Marioli Kozów - nr telefonu: 733 942 982.  

         

        Prezes Zarządu:   

          Joanna Łaba  


