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Skład grupy projektowej

Wybór tematu projektu

Cele stworzonego projektu

O czym będziemy dziś rozmawiali?



Etapy stworzonego projektu

Przebieg realizacji projektu

Efekty zamierzone a osiągnięte

O czym będziemy dziś rozmawiali?



Nowa wiedza/umiejętności/kompetencje

Upowszechnienie projektu

Metarefleksja

O czym będziemy dziś rozmawiali?



Skład grupy projektowej

ZofiaMagdalena AleksandraKlaudia



Wybór tematu projektu

Pozostała społeczność

Pomożesz, bo możesz!Rodzice to Twoi sojusznicy,
pamiętaj o tym!

Dzieci

To normalne, że czujesz strach,
szok, żal czy niezrozumienie!

Rodzice



Cele stworzonego projektu

Uświadomienie rodzicom Uświadomienie społeczności
Nie jesteś pozostawiony sam

sobie!
Nowa rzeczywistość nie jest

wcale gorsza!
Jesteś dla swojego malucha

najważniejszy!

Rozejrzyj się! 
Zaangażuj się!

Zrozum!
Wsprzyj!



Cele stworzonego projektu

Kompleksowe umieszczenie
informacji na temat

niepełnosprawności dziecka

Wskazanie punktów
pomocowych

Nauka funkcjonowania w
środowisku osób z

niepełnosprawnością

Dostarczanie informacji jak
prawidłowo wspomagać rozwój

dziecka niepełnosprawnego



Cele stworzonego projektu

Przedstawienie alternatyw
dotyczących kształcenia dziecka

niepełnosprawnego

Wskazanie różnych form
aktywności dziecka
niepełnosprawnego

Wywiad z rodzicem dziecka
niepełnosprawnego

Zaproponowanie udziału w
grupach wparcia dla rodziców

dzieci niepełnosprawnych



Analiza tematu
projektu

Opracowanie schematu
pracy oraz przygotowanie
literatury

Realizacja części
teoretycznej

Przygotowanie broszur
informacyjnych oraz 
 części merytorycznej

Realizacja części
praktycznej

Przeprowadzenie wywiadu
z rodzicem osoby
niepełnosprawnej  oraz
nawiązanie interakcji w
mediach
społecznościowych z
rodzicami dzieci z
niepełnosprawnością 

Finalizacja projektu

Dostarczenie broszur
informacyjnych do
punktów wsparcia dla
rodzica oraz finalizacja
części merytorycznej
projektu

Etapy tworzenia projektu



Omówienie i analiza projektu

Finalizacja i wdrożenie
projektu

Przebieg
realizacji
projektu

Realizacja części teoretycznej
projektu

Realizacja części praktycznej
projektu



Wywiad 1: 

Mama 26-letniej
Katarzyny z Zespołem

Downa
 

Wywiad 2:

Mama 9-letniej Agnieszki z 
 Mózgowym Porażeniem

Dziecięcym, prawostronnym
niedowładem  spastycznym
organizmu, małogłowiem,

padaczką oraz  opóźnieniem
rozwoju psychoruchowego i

mowy

Wywiady z rodzicami dzieci z
niepełnosprawnością



2 wywiady = 2 różne spojrzenia 

brak wsparcia ze strony
lekarzy po otrzymaniu
wiadomości o
niepełnosprawności dziecka 
strach przed oddaniem
dziecka do szpitala 
lęk 
brak zaufania do lekarzy po
kolejnych nieudanych próbach
leczenia schorzeń 
bezsilność
etykietowanie 

oswajanie się z chorobą
dziecka 
wsparcie ze strony lekarzy 
ciągła walka i wiara  
 dziecko z
niepełnosprawnością
odmieniło ich rodzinę 
obawy przed kolejną ciążą



Dyskusja z rodzicami dzieci z niepełnosprawnością
na forum



Dyskusja z rodzicami dzieci z niepełnosprawnością
na forum



Dyskusja z rodzicami dzieci z niepełnosprawnością
na forum



Zdobyta wiedza
Istnieje dużo grup, które

pomagają
Nie wszyscy chcą pomocy

Czego tak naprawdę
potrzebują rodzice

Rodzice też chcą pracować
Rodzice potrzebują

wsparcia

Życie z
niepełnosprawnym
dzieckiem to duże

wyzwanie
 



Upowszechnienie
projektu

Rozdanie ulotek

Grupy na Facebooku

Instagram
 



Upowszechnienie projektu









Metarefleksja
Co się udało? 

Dotrzeć do rodziców, którzy mają niepełnosprawne dzieci
Stworzyć ulotki i je rozdać, udostępnić w internecie

Stworzyć plakaty
Stworzyć poradnik dla rodziców i zamieścić go w mediach

społecznościowych
 

Co się nie udało?
Zawieszenie plakatów w placówkach medycznych i

szkolnych
Dotarcie do jeszcze większej liczby osób

Co można było zrobić inaczej?
Dotrzeć do większej liczby rodziców

Poszukać innych miejsc gdzie można było zamieścić plakaty
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Dziękujemy za uwagę!

Może pojawiły się u Was jakieś pytania?


