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w sprawie zatwierdzeniado realizacji projektu pn. ,,Teatr,muzyka' taniec
sposobemna prze|amaniebarier' dofinansowanegoze środkówEuropejskiego
Programu operacyjnego Kapita| Ludzki 2007- 20l3
Funduszu Społecznego
Na podstawieart.4 ust. 1 pkt 3 oraz art. 12 pkt. l1 ustawy z dnia 5 czerwoa 1998r'
zmianami)oraz
powiatowym(tj. Dz. U. z 2001 r. NI I42, poz' 1592z,póź.niejszymi
o samorządzie
z dnia 12 marca2004 r' (ti' Dz. U. z 2009 r' Nr 175,
ań. l 12 ust. 13 ustawyo pomocyspołecznej
poz. 1362z późniejszymizmianami)

Rada Powiatu Słupskiego
uchwala'co następuj€ :

sr

się do realizacji projekt pn. .,Teatr' muzyka' tanicc sposobcm na przełarnaniebarier'.
Z'atwie|dz.A
o numerzewND-PoKL.o9.o5.00-22-11l/12rł ramachkonkursunr 0 |/PoKL/9.5/20l2.Priorytet
ikompetenoji w regionach'',Działani€ 9'5' ''oddolne inicjatywy
Ix ,,Rozwój wykształoenia
centrun Pomocy Rodzinie
edukacyjncna obszarachwiejskich..przez Powiat Słupski/Powiatowe
Na Rzecz osób starszychiNiepełnosprawnych
w Słupskuw pańnerstwieze Stowarzyszeniem
.'Razem-Wszys&o'' w Machowińe dofinansowany zc środków tsuropejskiego Funduszu
opis projcktu stanowi
Społcczncgo Programu operacyjnego Kapitał Ludzki 2oo.7 ' 20|3
do niniejszejuchwały'
załącznik
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Wykonanieuchwałypowierzasię Zarz1dowiPowiatu.
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UZASADNIENIE
do projektu uchwaĘ Rady Powiatu Słupskiego
w sprawiezatwierdzeniado realizacji projektu pn. ,,Teatr,muryka, taniec
sposobemna przełamaniebarier'' dofinansowanegoze środkówEuropejskiego
Funduszu Społecznego
Programu operacyjnegoKapitał Ludzkif007 - 20|3
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w słupsku w paltnerstwie ze StowarzyszeniemNa
Rzecz osób Starszychi NiepełnospmwnychRazem ' Wszystko w Machowinie w ramachProgramu
operacyjnegoKapitałLudzki, P or'tetu Ix ,'Rozwój wyksaałceniai kompetencjiw regionach,',
Działanie9'5. ,,oddolneinicjatywyedŃacyjne na obszarachwiejskich,'w odpowiedzina konl<urs
nr 01/PoKL/9.5/20I2złożyłow DepańamencieEuropejskiegoFunduszu Społecznego
Urzędu
Marszałkowskiego
WojewództwaPomolskiegow Gdanskuwnioseko dofinansowanie
Fojektu pn.
,,Teatr,muzyka, tarięc sposobemna przełamaniebarier''. Projekt zostałoceniony poz},t}amiei jest
rekomendowanydo dofinansowania.
celem projektujest \ł7zrost
kompetęncjispołecznych
poprzezedukacjęańystyczną16 osób
niepełnosprawnych
z powiafusłupskiego.
Realizacja projekfu ma przyczyrió się do Wzrostu umięjętności
komunikacyjnych,
autoplezentacji,
samoocęnyi wiary w siebieosób niepełnosprawnych,
a takżedo posfeżeniaich
zaintelesowańsztuką i kulturą Udział osób niepełnosprawnych
w projekcie pŹyczyni się również
do lvfrostu umiejętnościwykorzystania przez te osoby potencjafu teatralnego' muzycznego
i tanecznego.
PonadtorealizacjapĄektu wpłyniena poprawęwizerunkuosób niepełnosprawnyclr'
Zap]anowanonastępującedziała.nia|walsŹat integracyjno _ aktywizujący, walsztat teatralny,
wyjściedo teatru,warsztattaneczny,warsztatmuzyczny, przeglądtwórczościaltystycmej'
Projektbędzięręalizowanyw okesie od l lutegodo 31 pazdziemika2013r. Jegorealizacja
nie wymaga wkładu finalsowego powiatu. wszystkie wydatki projektu fostały zaplanowane
w lanach kwoty dofinansowaniaz Urzędu MarszałkowskiegoWojewództwa Pomomkiego'
Jedn1rnz wymaganychzałączników do podpisania umowy o dofinansowanieplojektu jest
uchwałaodpowiednięgoorganujednostki samorząduter)'1orialnego
zatwierdzająca
projekt do
rea|izacji.Zgodlie z zapisemań. 112 ust. 13 ustawyz dnia 12 marca2004r' o pomocyspołecznej
(tj. Dz' U. z 2009 r. Nr \,}5'poz. 1362z późrji'.
zm.) rada powiatuopracowujei wdnża lokalne
prognmypomocyspołecznej,
co upoważniajądo
podjęcianiniejsfejuchwały'
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opis projektu pn. ,,Teatr,muzyka, taniec sposobemna przełamaniebarier''
dofinansowanegoze środkówEuropejskiegoFunduszu Spo|ecznegoProgramu
OperacyjnegoKapitał Ludzki 2007_ 2013
Uzasadnienierealizacji projektu
Jedn}.rn
z głównychproblemówspołecznych
w powieciesłupskimjest niepełnosprawność.
Występowanietego zjawiska rodzi wiele negaty\łnychskutków. Wiqze się z ograniczenJem
sytuacjimaterialnej,
akt1rtności
społecznej
i zawodowęj'co zjednej strony\łpływana pogorszenie
niepełnosprawności
z trudną
z drugiejpowodujezaglożenie
wykluczeniemspołecznym'
Połqczenie
powoduje,iż osobaniepełnosprawna
znajdujesię w szczególnie
sytuacjąbytową'niezaradnością,
trudnejs)tuacji.Dane GUs wskazują.że osoby niepełnosprawne
w powieciesłupskimstanowią
o/o
pomocy
11,7% ogołumieszkańców'z czego49,8 to kobiety.Z danychpozyskanychZ ośrodków
jestjednymz głównychpowodówkorzystaniaz pomocy
społecn,lej
wynika,żeniepełnosprawność
mieszkańcydomów pomocy
społecztej.w trudnejsytuacjiznajdujqsię równieŹniepełnospmwni
- kulturalnego
których fuŃcjonowaniespołeczne
oraz moŹliwości
rozwojuspołeczno
społecznej,
w których zamieszkuje
są ograniczone'W powieciefuŃcjonują czterydomy pomocyspołecznej,
4l5 osób niepełnosprawnych'
w t}m 86 kobiet.W tej gupię aż310 osób ma orzeczonyzndczny
stopień niepełnospnwności.
Powyższedane potwięrdzająwagę problemu niepełnosprawności
ipotrzeby podjęcia działań z zakesu podnoszenia kompętęncji społecznych' osoby
niepełnosprawne
są bardfo keatywne,posiadająogromnypotencjał.
zdolnościmanualne,a brak
możliwości
wykorzystaniai zaprezentowania
swoichzdolności
w1wołuięu nichpotrzebęudziałuw
zajęciachedukacyjnych'
w tym nastawionych
na kontaktz teatrem'muzykqi sztukq.
Cele projektu:
poprzęzędukacjęartystyczną
Celemgłówrrymprojektujestwzrostkompetencjispołecznych
z powiatusłupskiego.
16osób niepełnosprawnych
są:
celami szczegółowymi
} wzrostumiejętności
komunikacyjnych'
autoprczentacji,
samoocenyi wiary w siebie;
> poszerzenie
zainteresowań
sztukąi kulturą;
potencjału
muzycznegoi tanecznego;
> wzrostuniejętności
wykorzystania
teatralnogo'
} poprawawizerunkuosób niepełnosprawnych.
Grupa docelowa
z tęręnupowiatusłupskiego,
GrupędocelowąpĄektu stanowi16 osób niepełnosprawnych
pomocyspo|ecznej'
\^l}m mies^ańc)domór,r
Planowanedziałania
w ramachprojektup]anowane
sąnastępujące
działania:
prowadzonąz
> wa.rsztat
integńcyjno aktywizującyobejmującyedukacjępsychospołeczną
wykorzystaniem
technikdramowych;

> warsztatteatralny'W ramachktóIego uczestnicyprojektubędąprzygotowywaćspektak]
kostiumówi scenografii;
teatralny'zostanązaangażowani
do przygotowania
> wyjście
do teatru,któIegocelemjestprzęłamanie
barierzachowawczych'
> warsztat taneczny.vr' ramach któIego uczestnicyprojektu będą doskona|ićpercepcję
poczucierytmu;
słuchową,
} warsfat fiłfyczny) W czasie którego uczcstnicyprojektudoskonalićbędąumiejętności
wokalne:
} przeglądtwórczościartystyczrej'w ramach którego odbędzie się premiera spektak]u
podczaswarsztatuteatralnego'
zostanątalentyi zdolności
przygoto\'r'anego
zaplezentowane
i muzycznego.
wykreowanepodczaswarsztatutanecznego
projektui sposóbrea|izacji
Finansowanie
jest on finansowanyze środkówUnii
Koszt projektuwynosi 42.927,.72zł' W całości
nic wymaga wniesieniawkładu
Europeiskiejw ramachEuropejskiegoFunduszu Społecznego.
własnego.
Projektbędzierealizowanyw pańnerstwieze StoważyszeniemNa Rzecz osób Starszych
i NiepełnosprawnychRazem _ wszystko w Machowinie. Lidercm partnęrstwajest Powiat
CentrumPomocyRodzinie w Słupsku'Jego celemjest wymianadoświadczeń
Słupski/Powiatowe
pozarządową
na rzecz osób
pomiędzypańnerami,pogłębienie
wspóĘracyz organizacją
działającą
niepełnosprawnych'Partner projeklu Wyłoniony został w wyniku przeprowadzonego naboru
paltnemspozasektolafinansówpublicznychzgodniez aft' 28a ustawyz dnia 6 grudnja2006roku
o zasadachplowadzęniapolitykirozwoju.

