
 
 
 

Tytuł projektu: „Z AUTYZMEM - W DRODZE DO SAMODZIELNOŚCI” 
 

Projekt jest współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, realizowany w ramach zadań zlecanych na podstawie art. 36 ustawy z 

dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych. Konkurs 2/2016 Kurs na samodzielność – zwiększenie aktywności osób 

niepełnosprawnych w życiu społecznym. 

Projekt zakłada prowadzenie szeroko rozumianej rehabilitacji niepełnosprawnych 

osób ze spektrum autyzmu której celem jest zwiększenie ich samodzielności, niezależnego 

funkcjonowania na miarę indywidualnych możliwości i usprawnienie ich funkcjonowania  

w różnych sferach rozwoju. 

Cel projektu 

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych  

ze spektrum autyzmu, która odbywa się poprzez rozwijanie ich samodzielności i autonomii, 

wdrażanie do maksymalnie niezależnego funkcjonowania w otwartym społeczeństwie oraz 

rozumienia i uznawania przez nich norm społecznych. W szczególności celem 

podejmowanych działań jest wyposażenie osób ze spektrum autyzmu - stosownie do ich 

możliwości - w takie umiejętności i wiadomości, które pozwolą im na postrzeganie siebie, 

jako niezależnych jednostek.  

Rekrutacja 

 Do projektu będą rekrutowani Beneficjenci posiadający orzeczenie  

o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności oraz posiadający diagnozę  

ze spektrum autyzmu lub z podejrzeniami zaburzeń na tle spektrum autyzmu, mieszkańcy 

województwa zachodniopomorskiego, bez względu na płeć, wiek, status materialny. 

 

 
 



W ramach projektu realizowane będą następujące formy wsparcia: 
 
 Grupowe i indywidualne  zajęcia ogólnorozwojowe 
 Grupowy i indywidualny  trening samodzielności 
 Grupowa  i indywidualna stymulacja sensoryczna 
 Neuroterapia 
 Integracja sensoryczna SI 
 Grupowa hydroterapia 
 Grupowa dogoterapia 
 Indywidualne zajęcia terapeutyczno-edukacyjne 
 Indywidualna logopedia 
 Trening Umiejętności Społecznych 
 Wsparcie asystenckie 
 Diagnoza pedagogiczna 

 

Harmonogram realizacji projektu 
 
 Czas trwania projektu: 01.04.2017 - 31.03.2018 
 Rekrutacja beneficjentów ostatecznych do projektu:  01.04.2017 - 31.03.2018 
 Prowadzenie zaplanowanych form wsparcia:  01.04.2017 - 31.03.2018 
 Bieżąca analiza i weryfikacja doboru form wsparcia dla BO: kwiecień-czerwiec 2017, 

wrzesień - grudzień 2017, marzec 2018 
 Ocena okresowa funkcjonowania BO: czerwiec, grudzień 2017, marzec 2018 
 Bieżący monitoring działań w projekcie:  kwiecień-czerwiec 2017, wrzesień 2017 

marzec 2018 
 

 

 


