KONTAKT
ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY
I REHABILITACJI MEDYCZNEJ (ZOLiRM)
DZIAŁANIA INWESTYCYJNE projektu polegają na: rozbudowie budynku, w którym znajduje się Oddział
Opiekuńczo–Leczniczy Psychiatryczny w Owińskach
o nowe skrzydło z wewnętrznym dziedzińcem połączone z istniejącym budynkiem przeszklonym łącznikiem oraz na pracach remontowych w obecnym
budynku.
W ramach projektu przewiduje się:
›› przystosowanie pomieszczeń do potrzeb osób
niepełnosprawnych pod względem infrastruktury
wewnętrznej i zewnętrznej (windy, platforma,
łazienki, pochylnie, poręcze)
›› powstanie pokoi 1, 2 i 3 - osobowych z własnym
węzłem sanitarnym (łącznie dla 80 pacjentów)
›› utworzenie nowocześnie wyposażonej sali
rehabilitacyjnej z bezpośrednim wyjściem na
taras dolny oraz sali doświadczeń świata i sal terapii
zajęciowej

ul. Mogileńska 42, 61-044 Poznań
Tel.: 61/8738-700
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sekretariat@mogilenska.pl
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FILIA ZOLiRM W OWIŃSKACH
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www.projektowinska.pl

›› zastosowanie ekologicznych rozwiązań technologicznych, takich jak: montaż kolektorów słonecznych
›› korektę układu drogowego wraz z chodnikami,
parkingiem i oświetleniem
›› zagospodarowanie terenów zielonych wokół
budynku
Ponadto w istniejącym budynku przeprowadzony zostanie remont polegający na wymianie dachu wraz
z ociepleniem oraz wymianą instalacji wewnętrznych
(elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, centralnego
ogrzewania).

www.eeagrants.org

Poprawa jakości
opieki nad osobami
niesamodzielnymi,
z zaburzeniami
psychicznymi
i niepełnosprawnymi
intelektualnie – Filia
ZOLiRM w Owińskach

m.in. o muzykoterapię, dogoterapię, działania
z wykorzystaniem terapeutycznych oddziaływań
ogrodu i natury, malarstwo, grafikę, rzeźbę

GŁÓWNY CEL PROJEKTU
Poprawa jakości opieki nad osobami
niesamodzielnymi, z zaburzeniami
psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTU
›› 80 % - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru
Gospodarczego i Norweski Mechanizm Finansowy
2009-2014
›› 20 % - Miasto Poznań
BENEFICJENT I REALIZATOR PROJEKTU
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej
w Poznaniu (ZOLiRM)
MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU I BEZPOŚREDNI
ODBIORCA DZIAŁAŃ
Filia ZOLiRM w Owińskach
Oddział Opiekuńczo-Leczniczy Psychiatryczny
CZAS REALIZACJI PROJEKTU
wrzesień 2014 - kwiecień 2016

›› podniesienie poziomu i poszerzanie metod stymulacji
pacjentów z głębokimi zaburzeniami i utrudnionym
kontaktem
SZKOLENIA dla personelu Oddziału w celu zbudowania
sprawnie i skutecznie działającego zespołu oraz dla
rodzin i opiekunów osób z zaburzeniami zdrowia
psychicznego wzmacniające ich umiejętności osobiste
›› podniesienie poziomu wykształcenia personelu
medycznego (pielęgniarek, terapeutów,
psychologów)

›› poszerzenie możliwości diagnostycznych
›› wprowadzenie różnych form usprawniania ruchowego
(ćwiczenia z fizjoterapeutą, basen, kręgielnia)
i fizykoterapii
›› ewaluacja podjętych działań z opracowaniem
i publikacją wyników

›› szkolenia personelu medycznego z zakresu
pielęgnacji pacjentów z zaburzeniami zdrowia
psychicznego oraz w wieku podeszłym
›› szkolenia personelu podnoszące umiejętności
w zakresie komunikacji interpersonalnej oraz
umiejętności osobistych
›› szkolenia warsztatowe dla rodzin i opiekunów osób
niepełnosprawnych
›› nawiązanie współpracy z wzorcowymi ośrodkami
w kraju i za granicą w celu wymiany doświadczeń

DZIAŁANIA INTEGRUJĄCE kształtujące postawy
zrozumienia i akceptacji oraz przeciwdziałania
dyskryminacji niesamodzielnych, niepełnosprawnych,
starszych oraz z zaburzeniami psychicznymi

OBSZARY DZIAŁAŃ W PROJEKCIE

›› akcje parateatralne (przedstawienia z udziałem
pacjentów, przegląd zespołów teatralnych)

DZIAŁANIA INWESTYCYJNE

›› pikniki i spotkania integracyjne ze społecznością
lokalną

›› rozbudowa budynku Filii ZOLiRM w Owińskach

›› konferencje naukowe związane ze zdrowiem
psychicznym oraz formami opieki w tym obszarze

›› remont obecnie istniejącego budynku
›› zakup wyposażenia i sprzętu
DZIAŁANIA NIEINWESTYCYJNE
›› szkolenia
›› działania terapeutyczne
›› działania integrujące, kształtujące postawy
i zachowania otoczenia

DZIAŁANIA TERAPEUTYCZNE wprowadzające nową
jakość pracy terapii zajęciowej oraz usprawnianie
ruchowe w różnych formach

›› koncerty muzyki poważnej dedykowane osobom
niesamodzielnym, niepełnosprawnym, starszym
oraz z zaburzeniami zdrowia psychicznego

›› opracowanie i wdrożenie nowego modelu pracy
terapii zajęciowej

›› kampania społeczna akcentująca problem wykluczenia,
alienacji osób niesamodzielnych, niepełnosprawnych
starszych oraz z zaburzeniami psychicznymi

›› rozbudowanie zakresu oferty działań terapeutycznych,

