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Zachęcamy organizacje pozarządowe do składania ofert 
na realizację w formie wspierania zadań publicznych

Województwa Wielkopolskiego
w dziedzinie pomocy społecznej

w 2021 roku.
 

W oparciu o zadanie
 

Innowacyjne metody wsparcia osób z
niepełnosprawnościami na przykładzie trzech innowacji

wypracowanych w ramach projektu
 „Przepis na wielkopolską innowację społeczną - usługi

opiekuńcze dla osób zależnych" 
 

zostaną objęte wsparciem działania polegające na 
wdrożeniu następujących innowacji społecznych:

 

Udostępniamy kontakt do autorów 
powyższych innowacji społecznych 

organizacjom pozarządowym, 
zainteresowanym wdrażaniem rozwiązań.



Dotknij świata książek
 

Autorzy innowacji: 
Maciej Kościelniak, Michał Białk

 
 

Na czym polega rozwiązanie? 
W ramach innowacji stworzono zalążek biblioteki

trójwymiarowych ilustracji – adaptowanych do
specyfiki druku 3D przez artystę plastyka. Modele te

są dostępne w formie cyfrowej do samodzielnego
druku – co umożliwia ich szerokie wykorzystanie. W

bibliotece pojawili się m.in. Mały Książe, Ania z
Zielonego Wzgórza, Królowa Śniegu, czy Pan Kleks.

 
 

Komu służy rozwiązanie? 
Innowacja skierowana jest do dzieci niewidomych,

niedowidzących oraz do ich opiekunów, w tym
instytucjonalnych. Ma na celu ułatwienie dzieciom z

niepełnosprawnością wzroku poznawania
rzeczywistości przedstawionej na kartkach książek
oraz podniesienie ich kompetencji społecznych w

kontaktach z rówieśnikami.
 
 

Kto może zastosować rozwiązanie? 
Instytucje pracujące z dziećmi niewidomymi i
niedowidzącymi np. biblioteki, szkoły, ośrodki

edukacyjne.
 
 

Więcej informacji
https://innowacje.rops.poznan.pl/wielkopolskie-

innowacje-spoleczne/dotknij-swiata-ksiazek/



Fuksjowa lady
 

Autorki innowacji: 
Weronika Ceglarek, Wioletta Jamróz

 
 

Na czym polega rozwiązanie? 
W ramach innowacji stworzono dostosowany do

potrzeb kobiet z niepełnosprawnością intelektualną,
schemat wizualno-elektroniczny wykorzystujący

zegarek wibrująco-dźwiękowy, który przypomina o
konieczności i sposobie higieny w czasie menstruacji.

 
 

Komu służy rozwiązanie?
Innowacje kierowana jest do uczestniczek warsztatów

terapii zajęciowej oraz innych kobiet z
niepełnosprawnością intelektualną o minimum

umiarkowanej sprawności manualno-ruchowej. Jak
pokazało testowe wdrożenie innowacji, rozwiązanie

może zmniejszyć absencję kobiet na warsztatach
terapii zajęciowej oraz przyczynić się do zwiększenia

ich uczestnictwa w życiu społecznym poprzez
ośmielenie się, zwiększenie wiary i pewności siebie.

 
 

Kto może zastosować rozwiązanie?
Kobiety z niepełnosprawnością intelektualną i ich
opiekunowie, placówki takie jak warsztaty terapii

zajęciowej, środowiskowe domy samopomocy, czy
szkoły specjalne.

 
 

Więcej informacji
https://innowacje.rops.poznan.pl/wielkopolskie-

innowacje-spoleczne/fuksjowa-lady/



Zagrajmy w dorosłość
 

Autor innowacji: 
Fundacja Akceleracji i Inkubacji Biznesu

 
Na czym polega rozwiązanie? 

W ramach innowacji stworzono i przetestowano grę
planszową w konwencji fantasy pozwalającą graczom

w atrakcyjny i bezpieczny sposób ‒ częściowo przy
wsparciu asystentów osobistych ‒ sprawdzić się w

nowych sytuacjach, rozwinąć potrzebne umiejętności,
przygotować się do samodzielnego, dorosłego życia.

 
Komu służy rozwiązanie?

Innowacja skierowana jest dla młodzieży w wieku 13-
18 lat z niepełnosprawnością ruchową, intelektualną

w stopniu lekkim oraz sprzężeniami powyższych
rodzajów niepełnosprawności. Do gry mogą włączyć

się także opiekunowie faktyczni i profesjonaliści
pracujący z młodzieżą z niepełnosprawnościami.

Grywalizacja wspiera młodzież z niepełnosprawnością
w procesie nabywania umiejętności i kompetencji

niezbędnych do możliwie aktywnego i niezależnego
życia. Fundacja Sowelo zmodyfikowała treści kart gry
oraz dostosowała je do wdrożenia w WTZ. Dotychczas

rozwiązanie wdrożono w WTZ-ach w Poznaniu,
powiecie jarocińskim i pleszewskim.

 
Kto może zastosować rozwiązanie? 

Rodziny (wersja gry do druku domowego) oraz
placówki edukacyjne i opiekuńcze pracujące z

młodzieżą z niepełnosprawnościami (wersja gry do
druku profesjonalnego), podmioty pomocy i integracji

społecznej (np. ŚDS) oraz działające w obszarze
aktywizacji społeczno-zawodowej (np. WTZ).

 
Więcej informacji

https://innowacje.rops.poznan.pl/wielkopolskie-
innowacje-spoleczne/zagrajmy-w-doroslosc/

http://faib.pl/


