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Obszar III
Wspieramy ﬁnansowo rodziny zastępcze i adopcyjne,
organizacje pozarządowe, instytucje działające na rzecz dzieci
i młodzieży z niepełnosprawnościami wychowujących się poza
rodziną biologiczną.

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o wsparcie są:
•

rodziny zastępcze

•

rodziny adopcyjne

•

organizacje pozarządowe i instytucje niepubliczne
mające statutowy zapis o prowadzeniu działań na rzecz
beneﬁcjentów wskazanych w Obszarze I, w których dzieci
zaopiekowane są całodobowo

•

prowadzący działalność na rzecz beneﬁcjentów wskazanych
w Obszarze I przez okres co najmniej 12 miesięcy przed

Myślę, że rodzina zastępcza to ułożenie puzzli
na nowo, bo jak w puzzlach rodzina zawsze
może się rozpaść lub złożyć na nowo. Nowe
elementy to jakby nowonarodzenie. Jakbyś
znowu wrócił na świat i zaczął życie na nowo.

złożeniem wniosku
O celach projektu i zasadach wnioskowania
o wsparcie dowiesz się na stronie:

Wniosek o wsparcie pobierz ze strony
internetowej, wypełnij i wyślij na adres:

przedstawić referencje od instytucji nadzorującej.

www.projektzuza.pl

Towarzystwo Opieki
nad Niepełnosprawnymi
43-450 Ustroń
ul. Wiejska 8

Jeśli potrzebujesz więcej informacji,
zadzwoń lub napisz:

W ramach tego obszaru wsparcie polega na doﬁnansowaniu
działań rodzin i organizacji wspierających ich funkcjonowanie
poprzez poprawę infrastruktury lub doposażenie w sprzęt
poprawiający jakość życia dzieci w nich mieszkających.

tel. 883 697 889
projektzuza@gmail.com

JEK

działalności, przy czym organizacja i placówka powinny

T

posiadający przynajmniej dwie pozytywne referencje o swojej
PR
O

•

zawsze usprawniaj

z autoreﬂeksją

Realizatorzy projektu:

Projekt ZUZA wspiera dzieci i młodzież
z niepełnosprawnością, które wychowują się w rodzinie
zastępczej, adopcyjnej, placówce opiekuńczej.
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Obszar I

Obszar II

Wspieramy ﬁnansowo dzieci i młodzież z niepełnosprawnością

Umożliwiamy podnoszenie kompetencji zawodowych osobom

mieszkające w rodzinach zastępczych, adopcyjnych, dzieci

udzielającym wsparcia dzieciom i młodzieży, które projekt obejmuje

z diagnozą FASD, dzieci przebywające w placówkach opiekuńczych,

swoim zasięgiem, tj.: w szczególności rodzinom zastępczym

bez wsparcia rodziny biologicznej.

i adopcyjnym, pracownikom zatrudnionym m.in. w ośrodkach,
centrach pomocy rodzinie, organizacjach pozarządowych oraz

Projekt Zuza realizujemy z myślą o dzieciach i młodzieży
z niepełnosprawnością, które wychowują się w rodzinach zastępczych,
adopcyjnych i placówkach opiekuńczych. Jest to dla nas wyjątkowa

Do projektu mogą być zgłaszane przez opiekunów dzieci i młodzież

instytucjach opiekuńczych, rehabilitacyjnych i wychowawczych,

do 25. roku życia:

których celem jest wsparcie dzieci i młodzieży wymienionej

•

w Obszarze I.

grupa osób, wymagająca szczególnej dbałości i troski.

o niepełnosprawności lub zaświadczenie lekarza

Wiemy, że kluczowe jest dla tych dzieci spotkać ludzi, którzy
stworzą dla nich bezpieczną bazę, wyciągając pomocną dłoń.

z niepełnosprawnością, posiadające aktualne orzeczenie

•

Wierzymy, że spotkanie to jest możliwością usprawniania, któremu

specjalisty dokumentujące rodzaj niepełnosprawności lub

Uczestnikami szkoleń mogą być:

nieharmonijny rozwój

•

rodzice zastępczy

znajdujące się pod opieką rodziny zastępczej, adopcyjnej lub

•

rodzice adopcyjni

przebywające na stałe w całodobowej placówce opiekuńczej

•

osoby zatrudnione co najmniej 12 miesięcy w instytucjach

zawsze powinna towarzyszyć autoreﬂeksja, by stymulować,

•

niemające wsparcia ze strony rodziny biologicznej

udzielających wsparcia beneﬁcjentom wymienionym

a nie ograniczać, by dawać prawo wyboru i go szanować.

•

o sytuacji prawnej poświadczonej stosownymi dokumentami,

w Obszarze I, które zgłaszane będą do udziału w szkoleniu

w tym wyrokiem sądu lub decyzją administracyjną oraz

przez pracodawców.

Fundusz Rodzinny BTQ oraz Towarzystwo Opieki nad

zaświadczeniem opiekuna prawnego.
Rodzaj, tematyka, forma i termin szkoleń są co roku określane

Niepełnosprawnymi w Ustroniu stworzyły projekt, chcąc być maleńką
częścią usprawniania, które pobudza, stwarza okazje i daje możliwości.

Projekt realizowany jest w trzech obszarach ﬁnansowego wsparcia.

W ramach Obszaru I wsparcie polega na doﬁnansowaniu

przez realizatora projektu z uwzględnieniem aktualnych

potrzeb beneﬁcjentów poprawiających jakość ich życia poprzez

możliwości i potrzeb, a aktualne informacje znajdują się na stronie

niezamknięty katalog, zdeﬁniowany indywidualnie we wniosku.

internetowej projektu.

