,,Razem na Barbarce – integracja osób niepełnosprawnych’’
to tytuł projektu realizowanego od 1kwietnia 2017r. do 31grudnia 2017r. dla uczniów naszego
Ośrodka oraz członków ich rodzin przez Szkołę Leśna na Barbarce finansowanego ze środków
miasta Toruń w porozumieniu z naszą placówką.
Celem projektu jest:


integracja osób niepełnosprawnych między sobą oraz z osobami pełnosprawnymi



umożliwienie dzieciom niepełnosprawnym uczestnictwa w specjalnie przygotowanych
i dostosowanych do ich potrzeb i możliwości warsztatach



organizacja pikniku plenerowego i pobytu na zielonej szkole



podniesienie świadomości ekologicznej i wiedzy

Działania:


Dostosowanie oferty Szkoły Leśnej do potrzeb uczniów SOSW



Realizacja 8 warsztatów o tematyce przyrodniczo – artystycznej. Zajęcia zawierać będą
elementy sprzyjające integracji grupy – pracę w grupach np. wspólne sadzenie drzew,
zbieranie owoców leśnych przeznaczonych do zimowego dokarmiania zwierząt,
budowę szałasu oraz wzmacniać poczucie własnej wartości uczestniczących
w zajęciach.



Organizacja pikniku na Barbarce dla uczniów SOSW oraz ich rodzin -12 czerwca 2017r.
Piknik integracyjny planuje się jako imprezę plenerową, w której wezmą udział
uczniowie SOSW wraz z rodzinami. Dla osób biorących w nim udział planuje się
przygotowanie szeregu stanowisk o tematyce przyrodniczej i sportowej oraz zabaw
integracyjnych i konkursów prowadzonych ze sceny. Przewidziano również wspólne
ognisko. Piknik będzie doskonałą okazją do integracji osób niepełnosprawnych między
sobą, a także ich pełnosprawnego rodzeństwa i rodziców.



,,Zielonosprawni” dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Toruniu. Będą one okazją do integracji osób niepełnosprawnych z osobami
pełnosprawnymi przebywającymi w tym samym czasie na Barbarce. Uczniowie będą
brali udział w szeregu zajęć edukacyjnych, artystycznych i integracyjnych. Dostaną
również zadania integrujące grupę – np. wspólne przygotowanie śniadania, ułożenie
ogniska, porządkowanie terenu. Wyjazd będzie ponadto dla adresatów zadania niejakim
sprawdzianem związanym z funkcjonowaniem w nowym otoczeniu.

Efektem uczestnictwa w projekcie będzie:


integracja osób niepełnosprawnych pomiędzy sobą oraz z osobami pełnosprawnymi
oraz wzmocnienie ich wiary we własne siły i możliwości



trwałe usamodzielnienie się dzieci niepełnosprawnych poprzez naukę nocowania poza
domem



trwałe efekty nauki funkcjonowania w nowych środowiskach (warsztaty w otoczeniu
lasu, impreza plenerowa, pobyt na zielonej szkole)



silvoterapia – leczenie lasem; wykorzystywanie zdrowotnym właściwości roślin
i atmosfery lasu (wszystkie działania projektu pozwolą na dobroczynny wpływ
przyrody na funkcjonowanie uczniów SOSW)

