V grupa AKADEMII ŻYCIA poznała Konin z przewodnikiem PTTK
Nowy turnus Akademii Życia fundacji Podaj Dalej rozpoczął się w maju 2016 r.
W czwartek 19 maja 2016 roku wśród licznych zajęć uczestników AKADEMII
pojawił się SPACER PO STARÓWCE. Od początku projektu przewodnicy z
Oddziału PTTK w Koninie wspierali mieszkańców konińskiej szkoły życia.
Również tym razem wędrówkę po konińskiej Starówce prowadzili Wanda
Gruszczyńska, przewodnik terenowy PTTK i Władysław Wojtulewicz, przodownik
turystyki rowerowej PTTK. Podczas porannego spaceru nowi uczestnicy,
pochodzący głównie z Wielkopolski, poznali początki powstania miasta, jego
pomniki, miasta partnerskie, legendy, opowieści o ludziach i ich historiach.
Młodzi pytali o koniński zamek i przeprawę przez Wartę. Mieli okazję obejrzeć
wystawę o 50 latach istnienia Huty Aluminium w Koninie. Zapoznali się ze
stanowiskiem do naprawy rowerów na Bulwarze Nadwarciańskim. Zainteresowali
się Zofią Urbanowską i jej dorobkiem literackim. Poznali tekst wiersza ze Słupa
Konińskiego.
AKADEMIA ŻYCIA – Start up for young disabled people to ogólnopolski
projekt Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ realizowany w
partnerstwie z Miastem Konin, finansowany przez Velux Foundations w latach
2013 - 2018. Jego celem jest usamodzielnienie w codziennych czynnościach
życiowych i aktywizacja społeczno-zawodowa 50 młodych osób (18-25 lat), które
na progu dorosłego życia straciły sprawność i poruszają się na wózkach
inwalidzkich.
Projekt AKADEMIA ŻYCIA daje szansę normalnego życia osobom
niepełnosprawnym ruchowo, które dotychczas były zależne od innych. Uczestnicy
projektu przyjeżdżają do Konina na pół roku, gdzie w odpowiednio
przystosowanych mieszkaniach treningowych odzyskują samodzielność i
niezależność. Każdy uczestnik projektu realizuje indywidualny plan działań,
przystosowany do jego sprawności, predyspozycji, umiejętności, kompetencji i
zainteresowań. Pod okiem wykwalifikowanej kadry przechodzą treningi
samodzielności (np. czynności dnia codziennego, poruszanie się środkami
komunikacji miejskiej, przygotowywanie posiłków, prace porządkowe), biorą
udział w zajęciach aktywnej rehabilitacji na sali gimnastycznej, na basenie i w
plenerze (nauka pokonywania barier).
Nowym uczestnikom projektu AKADEMIA ŻYCIA życzymy realizacji zamierzeń
i miłego pobytu w królewskim mieście Koninie.
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