IZRADA STRATEGIJE OPĆINE KONAVLE

U svrhu sustavnog poboljšanja kvalitete života osoba s invaliditetom na području Konavala
te održivosti rezultata projekta i nakon završetka, pri kraju provedbe projekta bit će izrađena
Strategija Općine Konavle za izjednačavanje
mogućnosti osoba s invaliditetom za razdoblje
2021.-2025. Strategiju će izraditi stručna multidicplinarna radna skupina na temelju analize
trenutnih potreba, provedene ankete o razini
svijesti lokalnog stanovništva o pravima i položaju osoba s invaliditetom te rezultata provedenog Okruglog stola. Cilj strategije je postavljanje temelja za provedbu dugoročnih aktivnosti
usmjerenih na poboljšanje životnih uvjeta osoba
s invaliditetom na području općine Konavle.

UKLJUČIVANJE DJECE I MLADIH U RIZIKU

Nositelj projekta: Zajednica sportova Općine Konavle

OD SOCIJALNE ISKLJUČENOSTI TE

Partner: Općina Konavle

OSOBA S INVALIDITETOM I DJECE
S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU
U ZAJEDNICU KROZ SPORT

Iznos bespovratnih sredstava: 1.500.000,00 kn
Iznos EU ﬁnanciranja: 1.275.000,00 kn
Izvor EU ﬁnanciranja: Europski socijalni fond,
operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.
Trajanje: 22 mjeseca (15.01.2019.-15.11.2020.)
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ZAJEDNICA SPORTOVA
OPĆINE KONAVLE
Gruda 152, Gruda
T: 095/ 544 8968
E: info@zsok.hr
W: www.zsok.hr
www.podignimoletvicuvisoko.eu

POBOLJŠANJE PRISTUPA SPORTSKIM
SADRŽAJIMA KROZ MANJE INFRASTRUK
TURNE ZAHVATE

Manji infrastrukturni zahvati omogućit će lakši pristup sportskim sadržajima za osobe s invaliditetom što je nužno kako bi se povećala dostupnost
i promicala inkluzivnost u sportu na području Konavala.

OPĆINA KONAVLE
Trumbićev put 25, Cavtat
T: 020/479 868
E: info@opcinakonavle.hr
W: www.opcinakonavle.hr
Za više informacija o EU fondovima:
Ministarstvo regionalnog razvoja i
fondova Europske unije
www.strukturnifondovi.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj brošure isključiva je odgovornost Zajednice sportova Općine Konavle.

O PROJEKTU
Projekt „Podignimo letvicu visoko“ provodi se sa
svrhom povećanja uključenosti djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom u zajednicu
kroz sport te promiče usvajanje i razvijanje zdravih navika i osiguravanje jednakih mogućnosti za
sve. Projekt traje 22 mjeseca i obuhvaća aktivnosti u vrijednosti od 1.500.000,00 kn koje su sufinancirane sredstvima Europske unije.

AKTIVNOSTI
BESPLATNI TRENINZI ZA DJECU S INVALI
DITETOM I DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZ
VOJU

Osiguravanjem besplatnih sportskih treninga
nastoji se olakšati pristup sportskim sadržajima
te potaknuti djecu s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju na usvajanje novih vještina,
poboljšanje motoričkih i senzornih sposobnosti,
prevladavanje osjećaja nemogućnosti bavljenja
sportom te promicati socijalizaciju kroz sport..
Radi lakše provedbe aktivnosti, a posebno sportskog kampa, projektom se financira i nabava
sportske opreme.
Plivanje i vaterpolo (srpanj – kolovoz 2019.)
Judo (listopad 2019 – ožujak 2020.)
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Povećanje uključenosti osoba s
invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju
u zajednicu kroz sport
Povećanje dostupnosti besplatnih sportskih
sadržaja osobama s invaliditetom i djeci s
teškoćama u razvoju
Podizanje javne svijesti i promicanje
poboljšanja životnih uvjeta za osobe s
invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju
na području Konavala

Stolni tenis (listopad 2019 – ožujak 2020.)
Košarka (listopad 2019 – ožujak 2020.)

SPORTSKI KAMP

U sklopu projekta organizirat će se i besplatni četverodnevni sportski kamp za 50-ero djece
s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju iz
Konavala i šire dubrovačke okolice te drugih dijelova Hrvatske. Sudjelovanjem u kampu djeca će
imati priliku sudjelovati u različitim sportskim i rekreativnim aktivnostima pod stručnim vodstvom
trenera i uz pratnju roditelja, te razvijati sportske i
društvene vještine. Animacijom kroz igru i sport
želi se motivirati djecu s teškoćama u razvoju za
nastavak bavljenja sportom i potaknuti kvalitetnija socijalna integracija.

EDUKACIJA SPORTSKIH TRENERA ZA MUL
TIDISCIPLINARNI PRISTUP U RADU S DJE
COM S INVALIDITETOM I DJECOM S TEŠ
KOĆAMA U RAZVOJU

U svrhu stjecanja novih znanja i vještina u radu
s osobama s invaliditetom i djecom s teškoćama u razvoju, treneri i instruktori će imati priliku
sudjelovati na dvodnevnoj edukaciji na kojoj će
predavanja držati stručnjaci iz različitih područja
(liječnik, kineziolog, psiholog, fizioterapeut, stručnjak za multidisciplinarni pristup u radu s djecom
s teškoćama u razvoju).

ORGANIZACIJA OKRUGLOG STOLA NA
TEMU UKLJUČIVOSTI I POBOLJŠANJA ŽI
VOTNIH UVJETA ZA OSOBE S INVALIDITE
TOM I DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU
Tema Okruglog stola bit će usmjerena na istraživanje trenutnih problema i potreba osoba s invaliditetom na području općine Konavle, a sve u
svrhu poboljšanja životnih uvjeta i ravnopravnog
sudjelovanja u društvu. Okrugli stol će obuhvatiti minimalno 30 sudionika (stručnjake iz različitih
društvenih područja, zainteresirane dionike kao i
osobe s invaliditetom odnosno roditelje djece s
teškoćama u razvoju), a rezultati će predstavljati
podlogu za izradu lokalne Strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom.

