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CP-vammainen aikuinen – osallistu kuntoutuksen
kehittämiseen
CP-vammaisten aikuisten hyvinvointi ja kuntoutus elämänkaarella –projekti on Invalidiliitto
ry:n käynnistämä hanke (v. 2007 – 2010), joka toteutetaan yhteistyössä Suomen CP-liitto
ry:n kanssa. Projektin tavoitteena on kehittää erilaisia malleja, jotka auttavat ja tukevat
CP-vammaisia nuoria, aikuisia ja ikääntyneitä elämän eri vaiheissa.
Projekti on jaettu kolmeen osahankkeeseen;
1) ammatilliseen koulutukseen hakeutuminen,
2) kuntoutukseen hakeutuminen ja asiantuntemuksen lisääminen sekä
3) ikääntymisen tuomat haasteet.
Nyt tarvitsemme CP-vammaisten omakohtaista kokemusta kuntoutuksesta projektin
2. osahankkeen. Tavoitteena on saada tietoa CP-vammaisten kuntoutuksen tarpeesta ja
vaikutuksista sekä parantaa kuntoutukseen pääsyä.
Voit osallistua hankkeeseen, jos olet 16-100-vuotias, nainen tai mies, jolla on jokin CPdiagnoosi (hemiplegia, diplegia, tetraplegia, ataksia, dyskineettinen atetoosi, dystoninen
tetraplegia tai hypotonia.). Ilmoittautuneiden joukosta valitsemme 10 henkilön ryhmän niin,
että he edustavat eri ikäryhmiä, paikkakuntia, ammatteja jne. Tämä 10 hengen ryhmä
kokoontuu 4 kertaa vuosien 2008 – 2009 aikana.
Keräämme ryhmän jäsenten avulla tietoa CP-vammaisten aikuisten (eri elämänvaiheissa
esiintyvästä) tuen ja kuntoutuksen tarpeesta ja vaikutuksista. Ryhmän jäseniä autetaan
tietojen ja kokemusten keräämisessä. Ryhmän kanssa suunnittelemme malleja, jotka
parantaisivat CP-vammaisten mahdollisuuksia hakeutua ja päästä kuntoutukseen.
Projekti korvaa matka- ja muut kulut, mutta ei maksa palkkaa.
Kutsumme projektin aikana työkokouksiin myös ryhmäläisten lähimpiä kuntoutuksen
ammattilaisia kehittämään kuntoutuksen polkumallia ja asiantuntemuksen verkostoa.
Jos kiinnostuit , ota yhteyttä 20.3. mennessä projektipäällikkö Tiina Airaksiseen, puh.
(040) 8257 904 tai sähköposti: tiina.airaksinen@invalidiliitto.fi. Tiinalta saat myös
lisätietoja. Ryhmän jäsenet valitaan huhtikuun aikana.
Kokemustietosi on arvokasta, sinulla voi olla paljon annettavaa.

