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Damian Dudała i jego projekt „Szansa”
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Ruszyła realizacja projektu
„Szansa”, który ma na celu
utworzenie
pomocy
informacyjno-edukacyjnej
dla rehabilitacji dzieci i
młodzieży niesłyszącej oraz
niedosłyszącej w Polsce.
Pomysłodawcą i autorem
projektu
jest
Damian
Dudała,
niedosłyszący
student
surdopedagogiki
Instytutu
Pedagogiki
Specjalnej
Dolnośląskiej
Szkoły Wyższej Edukacji
TWP we Wrocławiu. Projekt
ten został zaakceptowany
przez Edukacyjny Program
Unii Europejskiej o nazwie MŁODZIEŻ.
W ramach tego projektu Damian Dudała wraz z grupą niesłyszacych koleżanek i kolegów
z uczelni ma zamiar odwiedzić, do końca tego roku, jak największą liczbę organizacji i
placówek działających na rzecz rehabilitacji dzieci i młodzieży z uszkodzonym słuchem w
Polsce jak i też za granicą. Celem odwiedzin będzie zebranie innowacyjnych form
zajęciowych wykorzystywanych podczas terapii, rehabilitacji dzieci i młodzieży. Zebrane
materiały utworzą „kompendium” pomocne studentom, surdopedagogom, psychologom,
terapeutom. Pokaże różne punkty widzenia wielu specjalistów oraz będzie bazą danych
organizacji i ośrodków. Projekt ten przewiduje również promocję programu „Młodzież”,
który daje spore możliwości zarówno indywidualnym uczestnikom jak i organizacjom.
Ponadto będzie promować ideę praw człowieka w kontekście osób niepełnosprawnych.
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Damian Dudała podczas prezentacji projektu
Projekt uzyskał ze środków unijnych 5000 euro. Wspierany jest również przez
Dolnośląską Szkołę Wyższą Edukacji we Wrocławiu oraz Specjalistyczny Ośrodek
Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu we Wrocławiu. Projekt ma
charakter otwarty. Organizatorzy zachęcają do współpracy wszystkie ośrodki i
organizacje, zwłaszcza te, które wdrażają ciekawe pomysły.

