Rehabilitasjon Basert på Lokalsamfunnet
Rehabilitasjon Basert på Lokalsamfunnet utgjør en ny tilnærming for å forbedre forholdene til uføre
som lever i utviklingsland.
Hensikten er å utnytter de lokal ressurser maksimalt og stimulere en aktiv deltagelse fra
lokalsamfunnet side for å forbedre livdskvaliteten til disse. Tilnærmingen er flerfoldig; solidaritet,
mellom medlemmene i lokalsamfunnet og det frivillig arbeid som hjelpere og familiene til de uføre.
Besøk, støtte og opplæring av familiene og lokalsamfunnet gjennomføres at en spesialisert gruppe,
med mer enn tolv år erfaring i RBC, og med lege, psykolog, fysioterapeut, sosialarbeider, opptrener og
koordinator av aktivitetene. RBC er synonym med innsats fra slektninger, naboer, fagmenn, offentlig
og private institusjoner som deltar for å hjelpe til barn og ung med fysiske og psykiske problem.
Metoder brukt for oppgaven
I RBC- prosjektet er den sentral ide, å i-standsette unge frivillig med praktisk og enkel metoder for
uføre, i forebygging og rehabilitering.
Kvalifikasjonen består i kurser, samtaler, videodebatt og kurs i forskjellig uførheter og spesielle behov
for de uføre.
Teamet tar seg av opplæringen, oppfølging av de frivillige, log besøker hjemmene til barn og de unge.
Opplæringen av foreldrene og slektninger til uføre barn og ung består i aktiv deltagelse i behandling
og sosial integrasjon av barna.
Teamet møtes en gang i uken for å planlegge aktiviteter.
Det er møter hver 5 uke med de frivillige for å planlegge og få tilbakemelding på aktivitetene.
FORMÅL
Generell mål
•
•

Desentralisere tjenester til de uføre, ved å forbedre livsvilkår og rehabilitering i
hjemmemiljøet.
Skape samhøringhet i samfunnet, ved å sørge for at de uføre deltar i samfunnslivet.

Spesifikk Formål
•
Motivere slektninger til aktivt å delta i behandlingen og sosial integrasjon av barna.
•
Oppfølging fra Teamets side av de frivillige.
•
Fremme interaksjon i lokalsamfunnets institusjoner, som helsestasjon, utdannelse,
kommune, osv., for å finne alternativer for de uføre.
•
Motivere lokalsamfunnet til å delta i aktivitetene til RBC.
En beregner 5 år på å gjennomføre disse tiltak.
MATERIELL RESSURSER
RBC holder til på eiendommen «NORMA»og har en bygning som er oppført av Dirección General de
Beneficencia (DIBEN)
Paviljongen har: rom utstyrt for behandling, baseng med soloppvarmet vann, (som for øyeblikket
trenger vedlikehold), kontor (bibliotek, fotokopimaskin, skrivemaskin, møbler og en datamaskin med
skriver), toaletter og lager.

RBC har i tillegg en liten lastebil, Mitsubischi Montero modell 90, som brukes av Teamet for å reise
til hjemmene, og andre aktiviteter
Brukere av programmet
Prosjektet brukes av folk med forskjellige uførhetsgrader, og deres familier.
Ypacarai : 85%
Omkringliggende byer : 15%
Opplærer frivillige som bruker sine kunnskaper i systematisk støtte til uføre og dets familier. Samtidig
de får en grunnleggende erfaring for fremtidig yrker.
Prosjektet REHABILITASJON BASERT I LOKALSAMFUNNET (RBC) gir assistanse til omkring
1200 personer pr. år. I byen av Ypacarai er det 161 barn og unge med uførhet, som blir tatt vare på i
systematisk form.
Gjennom kvalifikasjonen av 40 frivillige, får lokalsamfunnet hjelp til å ta seg av de uføre.
Det er omkring 1000 konsultasjoner pr år. Omkring 60 stykker blir rehabilitert pr år. av 60 tilfeller.
LEDELSE
RBC er et prosjekt for Iglesia Evangélica Filadelfia, Ypacaraí, med juridisk person no 420/87. Derfor
det kirkens styre som kontrollere driften.
TEAMET
Direktør : Gregorio Cabrera
Lege: Dr César Cubilla
Psykolog : Lic. Maria Elvira Estigarribia
Sosial-arbeider : Lic. Norma Ortiz
Fysioterapeut : Carolina del Carmen Mulqui
Frivillige: Fulvia Rotela, Cristian Achucarro og Alice Cabrera.
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