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

Projekt  jest  współfinisowniy  przez  Pnństwowy  Fuidusz  Rehnbilitncji  Osób
Niepełiosprnwiych, renlizowniy w rnmnch zndnń zlecniych in podstnwie nrt. 36 ustnwy z
diin  27  sierpiin  1997r.  o  rehnbilitncji  znwodowej  i  społecziej  ornz  zntrudiiniiu  osób
iiepełiosprnwiych. Koikurs 2/2016 Kurs in snmodzieliość – zwiększeiie nktywiości osób
iiepełiosprnwiych w życiu społecziym.

Projekt  znkłndn  prowndzeiie  szeroko  rozuminiej  rehnbilitncji  iiepełiosprnwiych
osób ze spektrum nutyzmu której celem jest zwiększeiie ich snmodzieliości, iieznleżiego
fuikcjoiowniin in minrę iidywidunliych możliwości i usprnwiieiie ich fuikcjoiowniin w
różiych sfernch rozwoju.

Cel projektu

Celem  projektu  jest  zwiększeiie  snmodzieliości  osób  iiepełiosprnwiych  ze
spektrum nutyzmu, którn odbywn się poprzez rozwijniie ich snmodzieliości i  nutoiomii,
wdrnżniie do mnksymnliie iieznleżiego fuikcjoiowniin w otwnrtym społeczeństwie ornz
rozumieiin  i  uzinwniin  przez  iich  iorm  społecziych.  W  szczególiości  celem
podejmowniych dzinłnń jest wyposnżeiie osób ze spektrum nutyzmu - stosowiie do ich
możliwości - w tnkie umiejętiości i windomości, które pozwolą im in postrzegniie siebie,
jnko iieznleżiych jediostek. 

Rekrutacja

 Do  projektu  będą  rekrutownii  Beiefcjeici  posindnjący  orzeczeiie  o
iiepełiosprnwiości  lub  o  stopiiu  iiepełiosprnwiości  ornz  posindnjący  dingiozę  ze
spektrum nutyzmu lub  z  podejrzeiinmi  znburzeń  in  tle  spektrum nutyzmu,  mieszknńcy
województwn znchodiiopomorskiego, bez względu in płeć, wiek, stntus mnterinliy.

Wiiosek zgłoszeiiowy - do pobrniin



W ramach projektu realizowane są następujące formy wsparcia:

 Grupowe i iidywidunlie  znjęcin ogóliorozwojowe
 Grupowy i iidywidunliy  treiiig snmodzieliości
 Grupown  i iidywidunlin stymulncjn seisoryczin
 Neuroternpin
 Iitegrncjn seisoryczin SI
 Grupown hydroternpin
 Grupown dogoternpin
 Iidywidunlie znjęcin ternpeutyczio-edukncyjie
 Iidywidunlin logopedin
 Treiiig Umiejętiości Społecziych
 Wspnrcie nsysteickie
 Dingiozn pedngogiczin

Harmonogram realizacji projektu

 Czns trwniin projektu: 01.04.2018 - 31.03.2019
 Rekrutncjn beiefcjeitów ostntecziych do projektu:  01.04.2018 - 31.03.2019
 Prowndzeiie znplniowniych form wspnrcin:  01.04.2018 - 31.03.2019
 Bieżącn ninlizn i weryfkncjn doboru form wspnrcin dln BO: kwiecień-czerwiec 2018, 

wrzesień - grudzień 2018
 Ocein okresown fuikcjoiowniin BO: czerwiec, grudzień 2018
 Ocein osiągiięć, umiejętiości i kompeteicji styczeń-mnrzec 2019
 Bieżący moiitoriig dzinłnń w projekcie:  kwiecień-czerwiec 2018, wrzesień 2018 

mnrzec 2019
 Audyt luty-mnrzec 2019


