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Wola kontynuowania działań

Silver + w okresie koronawirusa 

Rok temu wszyscy przygotowywali się do wakacji i nikt nie mógł
przewidzieć zmian spowodowanych obecną sytuacją
epidemiologiczną. Nie tylko pod względem ludzkiego cierpienia,
braku usług i niedostatku, ale także pod względem odporności          
i konieczności ponownego znalezienia lub przeprojektowania
działań, do których wszyscy byliśmy przyzwyczajeni.
Osoby z niepełnosprawnościami były jednymi z najbardziej
dotkniętych okresem wzmożonych restrykcji i powolną odbudową
usług socjalnych i sanitarnych. Jako pierwsi zostali odsunięci od
miejsc pracy i ostatnimi, którzy zostali ponownie włączeni, gdy
rozpoczęło się ponowne otwarcie miejsc publicznych.
Ten biuletyn jest poświęcony informacjom o tym jak kraje
partnerskie radzą sobie w tym wyjątkowym okresie kryzysowym,
oraz o działaniach realizowanych w ostatnich miesiącach.
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Platforma do nauki online 

Partner projektu, firma Danmar Computers z Polski, opracowała platformę e-learningową, która
umożliwia pracownikom socjalnym i osobom z niepełnosprawnościami bezpłatne szkolenie      
 w zakresie niezbędnych kompetencji związanych ze wsparciem integracji zawodowej. Faza
testów zakończy się we wrześniu 2020 r., ale platforma pozostanie dostępna online jako otwarty
zasób edukacyjny, bezpłatny i bez rejestracji, dla każdego zainteresowanego specjalisty lub
beneficjenta:

https://silverplus.erasmus.site/e-learning/

Wszystkie rezultaty są dostępne poprzez stronę internetową projektu.

NADCHODZĄCE
WYDARZENIA
Ostatnie spotkanie projektowe
i końcowe wydarzenie
upowszechniające odbędzie
się we Włoszech, Cadoneghe
(Padwa), w dniach 17 i 18
września 2020 r. 
Partnerzy mają nadzieję, że
będą warunki do
organizowania spotkań.

Niniejsza publikacja powstała przy
wsparciu finansowym programu Erasmus +
Unii Europejskiej.
Wyłączną odpowiedzialność za treść tej
publikacji ponosi autor i nie można jej
traktować jako odzwierciedlenia poglądów
Komisji Europejskiej. 



SYTUACJA NADZWYCZAJNA

POLSKA

Niestety, w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego,
świadczenia pomocowo-opiekuńcze zostały znacznie ograniczone lub
zawieszone, m.in. ze względu na rezygnację osób wykonujących te zadania. 

Rozwiązaniem tej sytuacji jest organizacja sesji online, dzięki czemu opiekunowie,
terapeuci, trenerzy pracy, psycholodzy i instruktorzy są w stałym kontakcie ze
swoimi podopiecznymi, wspierając osoby z niepełnosprawnościami w radzeniu
sobie z emocjami, stresem i rosnącym napięciem. 
Samorządy powiatowe uruchomiły programy wsparcia finansowego dla osób
doświadczających niemożności skorzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej.
Polski Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych również rozszerzył swoje
formy wsparcia, np. opiekun osoby niepełnosprawnej może otrzymać zasiłek na
opiekę nad chorym pełnoletnim członkiem rodziny. Po 24 maja w Polsce zostały
ponownie otwarte domy opieki.



SYTUACJA NADZWYCZAJNA

WŁOCHY

Każdy region włoski zareagował na sytuację kryzysową Covid zgodnie ze swoim
ustawodawstwem wewnętrznym, przyjmując zindywidualizowane środki socjalne
i sanitarne, które w znacznym stopniu wpłynęły na zarządzanie kryzysem, a tym samym
na ograniczenie szkód.
Zgodnie z raportem „Pandemia widziana przez pracowników z niepełnosprawnościami”,
sporządzonym przez Włoską Federację na rzecz Pokonywania Niepełnosprawności,
sytuacja sanitarna uwydatniła pewne ograniczenia polityki integracji zawodowej osób
z niepełnosprawnościami. Niektóre organizacje trzeciego sektora zareagowały
i próbowały stworzyć sieć wsparcia i przenieść pracę do swoich domów, ale nie zawsze
było to możliwe. Inni inwestowali w kompetencje cyfrowe pracowników       
 z niepełnosprawnościami, mając nadzieję na ułatwienie im powrotu do pracy
stacjonarnej. Inni, jak spółdzielnia socjalna Francesco d'Assisi z Cadoneghe (Padwa),
zaoferowała studentom i pracownikom z niepełnosprawnościami stałe szkolenie online,
a kiedy część restrykcji została zniesiona, działania mogą być częściowo kontynuowane.
Poniżej - fragmenty z filmów beneficjentów, podczas wykonywania prac ogrodniczych
w domu, którzy obecnie kontynuują prace w maseczkach i z poszanowaniem
wymaganego dystansu społecznego.



SYTUACJA NADZWYCZAJNA

HISZPANIA

Ze względu na poważną sytuację, jaką
wywołała globalna pandemia,
konsekwencje były dotkliwe
i wprowadzono środki restrykcyjne,
podobnie jak stan alarmowy, środki, które
mogą być szczególnie szkodliwe. Bycie
wrażliwą grupą ludzi, która często żyje     
 w środowiskach, w których trudno jest
zachować dystans społeczny i brak
wiedzy pracowników służby zdrowia na
temat tego, jak zaspokoić potrzeby grupy
docelowej, spowodowało poważne
reperkusje dla poszczególnych grup
społecznych. Jednak terapeuci, trenerzy
i instruktorzy zdecydowali się
kontynuować swoją działalność poprzez
zajęcia online lub zamieszkanie                 
 z podopiecznymi w ośrodkach, aby móc
się nimi opiekować i nie narażać na
ryzyko. Stan zaalarmowania spowodował,
że grupa osób szczególnie narażonych
przestała uczęszczać, pracować
i uczestniczyć w zajęciach w ośrodkach
lub korzystać z usług, przełamując rutynę,
nie rozumiejąc sytuacji, stwarzającej
wyzwania dla wielu rodzin. Co więcej,
chociaż ponownie otwarto niektóre
placówki terapeutyczne, wiele usług jest
nadal niedostępnych.
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