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           Świdnica, 14.03.2017 

 

 

 

 
Szanowni Państwo 

 

 

Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego realizuje projekt, którego celem jest podniesienie jakości 

życia osób z niepełnosprawnością poprzez zwiększenie ilości i jakości usług asystenckich  

i opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi, świadczonych w lokalnej społeczności w okresie 

styczeń 2017 – grudzień 2019.  Wszystkie proponowane działania są bezpłatne dla uczestników.  

 

W ramach projektu oferujemy: 

 

• szkolenia dla asystentów, kandydatów na asystentów i opiekunów osób z niepełnosprawnością,  

• bezpłatne świadczenie usług asystenckich i opiekuńczych dla osób z niepełnosprawnością, 

osób starszych,  rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi,  

• teleopiekę – wyposażenie uczestników w bezpłatne zestawy do teleopieki (kamery, piloty, 

czujniki otwarcia drzwi,  smartfony) oraz zapewnienie obsługi  systemu przez cały okres trwania 

projektu,  

• bezpłatne szkolenia oraz doradztwo dla opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnością,  

• bezpłatne poradnictwo psychologiczne dla opiekunów faktycznych.  

 

Do projektu zapraszamy:  

 

► osoby z niepełnosprawnością, rodziny z dziećmi z niepełnosprawnością z nw. terenów: 

• powiaty: jaworski, kłodzk i ząbkowicki,  

• powiaty: Wrocław; gminy: Oleśnica, Oleśnica - gm. wiejska, Jelcz-Laskowice, Miękinia, Oborniki  

   Śląskie, Trzebnica, Wisznia Mała, Czernica, Długołęka, Kąty Wr, Kobierzyce, Siechnice,  

   Sobótka, Żórawina,  

• powiaty: Jelenia Góra, jeleniogórski; gminy: Gryfów Śl, Lubomierz, Mirsk, Wleń, Pielgrzymka,  

   Świerzawa, Wojcieszów,  Złotoryja, 

• powiaty: Wałbrzych, wałbrzyski, świdnicki; gminy: Nowa Ruda, Nowa Ruda - gm. wiejska,  

   Kamienna Góra, Kamienna Góra - gm. wiejska, Lubawka, 

► opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnością/ rodziny osób z niepełnosprawnością,  

► kandydatów na asystentów i opiekunów osób z niepełnosprawnością.  
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Dla osób z niepełnosprawnością udział w projekcie jest szansą na:  

 

- zmniejszenie kosztów opieki dzięki bezpłatnym usługom asystenckim i opiekuńczym,  

- podniesienie jakości życia poprzez wykwalifikowaną, bezpłatną pomoc asystentów i opiekunów,  

-zwiększenie samodzielności i bezpieczeństwa osób niesamodzielnych dzięki zapewnieniu  

  innowacyjnych rozwiązań w formie teleopieki.  

 

Dla kandydatów na asystentów i opiekunów udział w projekcie jest szansą na:  

 

 -zdobycie nowych i poszukiwanych kwalifikacji asystenta lub opiekuna osoby  

  z niepełnosprawnością, 

- zdobycie zatrudnienia w charakterze asystenta lub opiekuna,  

- zmniejszenia zagrożenia bezrobociem.  

 

Zwracamy się do Państwa z prośbą o rozpropagowanie informacji na temat projektu  

i proponowanej oferty wśród mieszkańców Państwa regionu, a także rozważenie możliwości 

nawiązania współpracy. Prosimy również o zamieszczenie informacji o projekcie na stronie 

Państwa instytucji.   

   
 

 

 

 

 

          z  poważaniem 

 

 

 

 

 

 

Osoba do kontaktu: 

 

Barbara Sawicka 

e-mail: rekrutacja@sirr.pl 

tel: 786 230 564 
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