
 

 

 

 

Minikowo, 02.02.2023 r. 

 

 

 

 

(wg rozdzielnika) 

 
 
 
Szanowni Państwo, 

 

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zaprasza do udziału 

w spotkaniu rozpoczynającym upowszechnianie modelu bazującego na gospodarstwach 

opiekuńczych, wypracowanego w ramach projektu „Samodzielnie (nie samemu) - wspieranie 

osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim”. Liderem projektu jest Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, a partnerami – Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego w Minikowie, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością 

Intelektualną Koło w Chojnicach oraz Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Specjalnej Troski  

w Tucholi. 

Do wyboru są dwa terminy spotkań: 16.02.2023 r. oraz 22.02.2023 r. – szczegółowy 

program oraz krótki opis modelu znajdują się w załączniku do niniejszego pisma. Spotkania 

zostaną przeprowadzone w formule online. 

Celem spotkania jest: 

1) Upowszechnienie modelu usamodzielniania osób dorosłych z niepełnosprawnością 

intelektualną, 

2) Przedstawienie doświadczeń związanych z wdrażaniem przedmiotowego modelu  

w ramach projektu „Samodzielnie (nie samemu)…”, 

3) Omówienie perspektyw rozwoju, planów finansowania oraz możliwości wdrożenia 

proponowanego rozwiązania.  

Niniejsze spotkanie będzie pierwszym z serii wydarzeń służących upowszechnieniu 

modelu. W celu dotarcia do jak największej liczby podmiotów mających potencjał do 



wspierania osób z niepełnosprawnością intelektualną, planuje się również przeprowadzenie 

następujących działań: 

1. Spotkania regionalne (odbędzie się  10 spotkań w całej Polsce, w różnych 

województwach) – skierowane do rolników, właścicieli gospodarstw 

agroturystycznych, osób zainteresowanych świadczeniem terapii  

w gospodarstwach rolnych oraz instytucji/organizacji, które mogą być 

zaangażowane we wdrażanie modelu.  

2. Wydanie folderu i broszury o wspieraniu osób z niepełnosprawnością 

intelektualną w gospodarstwach opiekuńczych.  

3. Wyjazdy studyjne (na teren woj. kujawsko-pomorskiego). Uczestnikami będą 

przedstawiciele instytucji związanych z pomocą społeczną, polityką społeczną, 

rolnictwem, właściciele gospodarstw agroturystycznych, osoby zainteresowane 

założeniem gospodarstwa opiekuńczego, rolnicy i lokalni liderzy z terenu całego 

kraju. 

 

Zainteresowane osoby prosimy o zapisanie się na spotkanie za pomocą poniższych linków: 

- do dnia 10.02.2023 r. na wydarzenie w dniu 16.02.2023 r. 
https://kpodr.clickmeeting.com/1spotkanie-rozpoczynajace-upowszechnianie-modelu-wspierania-

osob-z-niepelnosprawnoscia-intelektualna/register, 
 

- do dnia 17.02.2023 r. na wydarzenie w dniu 22.02.2023 r. 
https://kpodr.clickmeeting.com/2spotkanie-rozpoczynajace-upowszechnianie-modelu-wspierania-

osob-z-niepelnosprawnoscia-intelektualna/register. 
 

Zwrotnie otrzymają Państwo link do wydarzenia, które zostanie przeprowadzone na platformie 

ClickMeeting. 

 

Osoby wymagające wsparcia w postaci tłumacza języka migowego proszone są o przekazanie 

takiej informacji w formularzu zgłoszeniowym, nie później niż na 10 dni przed planowaną datą 

wybranego spotkania.  

 

Osoby do kontaktu: 

Aleksandra Hapka: e-mail: aleksandra.hapka@kpodr.pl, tel. 693-301-527, 

Marta Bettin: e-mail: marta.bettin@kpodr.pl, tel. 723-691-466. 

 
 
 
 
Załączniki do pisma: 

1. Opis modelu 

2. Program spotkania 
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