«ІНТЕГРАЦІЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ ТА З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ ЗДОРОВ’Я
(В ТОМУ ЧИСЛІ СІМЕЙ) У ГРОМАДСЬКОМУ ЦЕНТРІ

TULIPAN

В 2022 РОЦІ »

Цільова група: люди з інвалідністю, з обмеженими можливостями (особливо з психічними
захворюваннями).
Сфера дії: Ліберецький край
Термін реалізації: до 31.12.2022.
Метою проекту є підтримка залученя до суспільного життя та соціальна інтеграція іноземців –
громадян України, отримувачів спеціальних віз (та тимчасового захисту в 2022 році) з вадами
здоров’я, особливо з психічними захворюваннями та поєднаною з ними різного виду
інвалідністю. В тому числі метою проекту є підтримка сімей з дітьми (підлітками) із
психологічними проблемами, незалежно від того, чи виникли ці проблеми раніше чи
причиною їх є військовий стан в Україні із усіма його наслідками.
Комплекс нашої проектної діяльності включає такі види допомоги членам цільових груп:
•
•

індивідуальне консультування професійним консультантом
можливість використання професійних послуг психологів, спеціалістів з психогігієни,
фінансових боргових консультантів, соціальних працівників.

Ми пропонуємо професійну допомогу людям з обмеженими можливостями у вигляді
професійних порад від експертів, з якими маємо довготривалу співпрацю в рамках нашого
громадського центру TULIPAN, який працює в Лібереці з 2017 року та в Яблонці-над-Нісою з
2020 року (обидва відповідно до чинного законодавства і зосереджено на психологічному
консультуванні, допомозі психотерапевта та психогігієні). В рамках громадського центру
TULIPAN ми надаємо людям з цільової групи можливість створити нові соціальні контакти.
Для підтримки потреб у життєвих ситуаціях людей з цільової групи ми пропонуємо спеціалістівконсультантів (психолог, психотерапевт, борговий консультант, соціальний працівник,
індивідуальний консультант – професійний консультант).
Для окремих осіб та сімей ми пропонуємо можливість брати участь у групах самодопомоги
людей, які живуть з психічними захворюваннями, та для їхніх сімей (Яблонець-над-Нісою,
Ліберець).
Також ми пропонуємо людям з обмеженими можливостями здоров’я та інвалідністю:
- практичні заняття в нашій захищеній майстерні - реміснича діяльність та послуги (Яблонецьнад-Нісою, Ліберець) - безкоштовно
- оплачувані стажування для людей із цільових груп (вони також відбуватимуться в нашій
захищеній майстерні: ремесла, прибиральні роботи, польові роботи – садівництво, прибирання
тощо).
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