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Cel projektu – celem głównym projektu jest przetestowanie i wdrożenie 
kompleksowego i zindywidualizowanego modelu środowiskowego wsparcia 

1025 (408K/617M) dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, osób 
z całościowymi zaburzeniami rozwoju, z niepełnosprawnością sprzężoną 
(OzNI) oraz ich rodzin/opiekunów/otoczenia, w kształcie wypracowanym                      

w konkursie I etapu, w okresie trwania projektu. 
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CEL PROJEKTU:



ODBIORCY  MODELU

1. OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ (OzNI):

• uczniowie szkół branżowych I stopnia i przysposabiających do pracy dla osób z 

niepełnosprawnością intelektualną;

• osoby z niepełnosprawnością intelektualną, korzystające ze środowiskowego 

systemu wsparcia (WTZ, ŚDS, ośrodki wsparcia, itp.);

• osoby z niepełnosprawnością intelektualną, pozostające poza systemem wsparcia.

2. CZŁONKOWIE RODZIN/OPIEKUNOWIE 
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PUNKT INFORMACYJNO – KOORDYNACYJNY

OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ (PIKONI)

ul. 11 listopada 15B

SPECJALIŚCI:

• specjalista ds. monitoringu wsparcia,

• psycholog,

• inni specjaliści w zależności od potrzeb (psychiatra, prawnik, seksuolog, itp.).

ZADANIA:

• współpraca z przedstawicielami różnych podmiotów i koordynacja procesu wsparcia 

świadczonego dorosłym OzNI i członkom ich środowiska:

a) analiza aktualnej sytuacji OzNI korzystających z systemu wsparcia pod kątem

adekwatności stosowanych instrumentów oraz wskazywanie właściwych do tej

oceny kierunków dalszej pomocy;

b) świadczenie pomocy OzNI i ich rodzinom, pozostającym poza systemem wsparcia

(diagnoza, konsultacja, pośrednictwo, poradnictwo, opracowywanie

i koordynowanie planu pomocy i ich monitorowanie).
.
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we współpracy ze szkołami :

• szkolenia dla uczniów i członków rodzin/opiekunów  w zakresie uprawnień, świadczeń

i instrumentów pomocy dla nich oraz podmiotów zobowiązanych do ich realizacji,

• prezentacja oferty wsparcia dla tej grupy osób,

• opis funkcjonalny absolwenta (tworzony we współpracy z uczniem i członkiem 

rodziny/opiekunem) - wytyczne dotyczące dalszej drogi życiowej OzNI po ukończeniu  

szkoły - w tym zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej.

ponadto:

• świadczenie pomocy podmiotom realizującym wsparcie OzNI, tj. doradztwo oraz  

aktualizowanie i przekazywanie informacji  o dostępnej ofercie dla OzNI, 

• analiza danych podmiotów realizujących system wsparcia OzNI w Warszawie, diagnoza 

potrzeb odbiorców Modelu, 

• tworzenie dla m.st. Warszawy zbiorczych zestawień tych potrzeb oraz informowanie 

odpowiednich biur Urzędu m.st. Warszawy  o zapotrzebowaniu odbiorców na określone 

formy wsparcia.

PUNKT INFORMACYJNO – KONSULTACYJNY DLA OSÓB Z 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
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OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 

ZADANIA W RAMACH MODELU:

• usługa asystenta rodziny,

• stanowisko organizatora społeczności lokalnej - integracja środowiskowa 

(powołanie partnerstwa działającego na rzecz OzNI: organizacja pikników, 

imprez integracyjnych).
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STOWARZYSZENIE OTWARTE DRZWI

1. MIESZKANIA CHRONIONE – testowane w ramach Modelu 

a) z zasobów lokalowych miasta st. Warszawy:

• mieszkanie interwencyjno-wytchnieniowe (4-osobowe)

• mieszkania wspierane (długoterminowego pobytu)

dla osób z niepełnosprawnością intelektualną (5-osobowe)

dla osób ze sprzężonymi niepełnosprawnościami  (4-osobowe) 

dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju (3-osobowe)

b) mieszkania pozostające w dyspozycji OzNI – wspomagane  przez  asystenta ON
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2. WSPARCIE RODZINÓW I OPIEKUNÓW Z OzNI

• prowadzenie grupy wsparcia dla rodzin,

• prowadzenie zajęć terapeutyczno-rozwojowych dla OzNI,

• szkolenia społ. lokalnej przez edukatorów społecznych, we współpracy 

z organizatorem społeczności lokalnej,

• realizowanie wsparcia interwencyjno-wytchnieniowego przez asystentów 

rodziny (przerwa regeneracyjna dla rodzin).



Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych 
z niepełnosprawnością intelektualną – testowanie i wdrażanie modelu

3. ZATRUDNIENIE WSPOMAGANE

• doradca zawodowy

• trenerzy pracy 

4.  ZABEZPIECZENIE PRAWNO - FINANSOWE OzNI

• szkolenia dla OzNI i rodzin w zakresie instrumentów prawnego zabezpieczenia ich

w przyszłości, 

• indywidualne spotkania diagnostyczno – doradcze  z OzNI i rodzinami,

• opracowywanie indywidualnych ścieżek zabezpieczenia prawno – finansowego  

dla  40 OzNI.
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Dziękujemy za uwagę


