



     
Formularz zgłoszeniowy przedsięwzięć/projektów 
do Programu Rewitalizacji Miasta Gniezna
Osoba/instytucja zgłaszającą
Nazwa 
Szpital Pomnik Chrztu Polski
Adres 
ul. Św. Jana 9, 62-200 Gniezno
Dane kontaktowe 
(telefon/e-mail)
(61) 222 80 00
Przedsięwzięcie/projekt
Nazwa 
Szkoła Rodzenia

Lokalizacja 
ul. Łącznica 7, 62-200 Gniezno
Opis przedsięwzięcia/projekt
Projekt polega na połączeniu doradztwa psychologicznego wraz z fizycznym przygotowaniem ciała i dna miednicy. Każde zajęcia składać się będą z części fizjoterapeutycznej zawierającej tematyczny krótki wykład oraz ćwiczenia dobrane do potrzeb i dolegliwości okresu ciąży czy połogu. Uczestnikami projektu będą kobiety w ciąży: pierwiastki i wieloródki , po traumatycznym porodzie jak i po cięciu cesarskim tę z wyczekiwanym dzieckiem i tę, która nie czuje się w ciąży szczęśliwa. 
Poród nie jest tylko przeżyciem fizycznym. Jest także przeżyciem emocjonalnym i może być także przeżyciem duchowym. Poczucie godności, wartości i świadomość własnej siły potrzebne jest w życiu każdej kobiety. Tym bardziej więc potrzebne jest przy porodzie. Ciąża i poród nie jest w oderwaniu od naszego myślenia o sobie, swoim ciele i swoim zdrowiu. Jeżeli kobieta często nie wie, co czuje, dlaczego ją coś boli, to moment, w którym zachodzi w ciążę, może być dla niej bezcenną nauką kontaktu ze sobą i swoim ciałem. To czas, w którym może narodzić się wiara we własne siły i kompetencje.

Podmiot realizujący
Szpital Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie
Cel (planowany rezultat)
Celem projektu będzie  wyposażenie rodziców w narzędzia potrzebne do „zdania egzaminu” jakim jest poród, w celu wzmocnienia sił i potencjału kobiet rodzących oraz ich rodzin. Pozwoli to na obniżenie lęku u kobiet oraz dostarczy umiejętności, np. komunikacyjnych, które są potrzebne w kontakcie z personelem medycznym. Dzięki działaniom ujętym w projekcie kobieta która zachodzi w ciążę, może dołożyć sił, żeby poczuć się godnie w ciąży oraz stanowczo i bez lęku urodzić.

Koszty realizacji
200.000 zł
Lata realizacji
2019-2022
Źródło finansowania
środki własne beneficjenta oraz dotacje zewnętrzne (między innymi środki strukturalne UE, dotacje Ministerstwa Zdrowia, Urzędu Marszałkowskiego),

W jaki sposób przedsięwzięcie/projekt wpłynie na jakość życia mieszkańców?
Kobieta dowie się jakie problemy mogą ją spotkać teraz jak i po porodzie, by z tą świadomością, w razie potrzeby, wiedzieć, jak przynieść sobie ulgę oraz do kogo i w jakim czasie można się udać, by nie cierpieć kilku miesięcy czy lat, myśląc, że dany stan jest tematem tabu i czymś „normalnym”, powstałym w wyniku ciąży czy porodu.  Wiele problemów fizycznych da się wyleczyć! W ciąży można  czuć się dobrze, a macierzyństwo może dawać poczucie radosnego spełnienia. Tak jak zdrowie fizyczne, konieczne do tego jest również zdrowie psychiczne. Niespełniony, traumatyczny poród czy nieplanowane cięcie cesarskie mogą być przyczyną stanów depresyjnych w okresie połogu jak i długo po nim. Jak w takim razie przygotować się mentalnie do porodu? Jak przezwyciężyć niepewność, lęk i bezradność? Jak stworzyć i poukładać relacje z poszczególnymi osobami, by spokój ducha przełożył się na otwarcie się ciała w czasie porodu? Na te i inne pytania na pewno kobiety dowiedzą się podczas zajęć w ramach projektu.
.




