
Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku testuje 
model wsparcia pod nazwą „(O)tworzyć świat”. Model dedykowany jest potrzebom 
osób dorosłych z niepełnosprawnością sensoryczną i/lub fizyczną zamieszkujących 
na terenie Białegostoku i gmin ościennych. Celem modelu jest podniesienie 
niskich umiejętności podstawowych uczestników w co najmniej 2 lub 3 obszarach: 
rozumienia i tworzenia informacji, rozumowania matematycznego  
i umiejętności cyfrowych. 

W ramach wsparcia edukacyjnego uczestnicy projektu podnoszą  umiejętności 
w zakresie m.in.: czytania i interpretacji tekstów; wykonywania działań matematycznych; 
korzystania z komputera; rozwiązywania zadań z wykorzystaniem informacji pozyskanych 
z Internetu. Ponadto uczestnicy uzyskują wsparcie psychologiczne i doradcze w celu 
doskonalenia swoich kompetencji społecznych w obszarze komunikowania się z innymi, 
pracy zespołowej, zwiększenia poczucia własnej wartości i gotowości do przełamywania 
własnych ograniczeń i podejmowania aktywności. Wsparcie odbywa się w formie 
stacjonarnej w podziale na 5-osobowe grupy, a do każdej przypisany jest opiekun 
edukacyjny, który wspiera uczestników w przygotowanej ścieżce wsparcia, motywuje 
do wzięcia udziału w procesie walidacji nabytych umiejętności oraz na bieżąco zbiera 
informacje o potrzebach uczestników. Uczestnikom modelu z racji na dysfunkcje 
sensoryczne lub ruchowe zapewniony jest  transport do miejsca organizowanych zajęć. 

W efekcie ścieżki edukacyjnej niniejszego modelu, uczestnicy nabędą praktyczne 
umiejętności ułatwiające funkcjonowanie w życiu codziennym np.: tworzenia wiadomości 
prywatnych i służbowych czy urzędowych oraz udzielania odpowiedzi na otrzymane 
e-maile oraz przygotowanie i wypełnianie pism czy formularzy urzędowych w formie 
on-line dotyczących  rozliczeń podatkowych, dokumentów osobistych, zasiłków, a także 
załatwiania  spraw mieszkaniowych, takich jak zgłaszanie usterek czy organizacja 
wywozu odpadów komunalnych. Ponadto uczestnicy zdobędą umiejętność planowania 
i zarządzania domowym budżetem oraz korzystania z bankowości elektronicznej np. 
opłacanie rachunków i zakupy on-line. Nabyte umiejętności mają na celu podniesienie 
samodzielności uczestników w codziennym życiu, a tym samym zwiększenia ich wiary 
w siebie, co przełoży się na motywację do dalszego działania i dążenie do całkowitego 
usamodzielnienia.

        Strona internetowa z informacjami o modelu wsparcia 
https://ckubialystok.pl/projekty/ 
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