Kompleksowe wsparcie osób z autyzmem przeciwdziałające marginalizacji i wykluczeniu
społecznemu
URZĄD MIASTA SZCZECIN

Rodzaj zadania: ”Prowadzenie kompleksowych form wsparcia w ośrodkach terapeutycznorehabilitacyjnych, zapobiegających marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych”
Tytuł projektu: ”Kompleksowe wsparcie osób z autyzmem przeciwdziałające marginalizacji i wykluczeniu społecznemu”
Zadanie skierowane jest do osób niepełnosprawnych z autyzmem, bez względu na wiek i
płeć, mieszkańców Gminy Szczecin, podopiecznych Dziennego Ośrodka TerapeutycznoEdukacyjnego dla Osób z Autyzmem, posiadających ważne orzeczenie o niepełnosprawności.
Celem zadania jest zapobieganie marginalizacji oraz wykluczeniu społecznemu osób
niepełnosprawnych z autyzmem.
Zakładany cel zadania osiągnięty zostanie dzięki kontynuacji kompleksowego wsparcia osób
z autyzmem działaniami terapeutyczno-rehabilitacyjno-edukacyjnymi oraz wsparciem asystenta osoby z autyzmem, zmierzającymi do uzyskania pożądanego poziomu funkcjonowania
i rozwoju ogólnopoznawczego oraz fizycznego osób z autyzmem, zarówno dzieci i młodzieży, jak i osób dorosłych. Prowadzone działania z zakresu terapii, rehabilitacji i edukacji mają
również wesprzeć osoby z autyzmem w przełamywaniu barier związanych z zaburzeniami
autystycznymi, w nabywaniu sprawności psychospołecznej oraz samodzielności w podejmowaniu aktywności życiowej. Osiągnięcie założeń projektu zapewni wykorzystanie różnorodnych, aktywizujących psychospołecznie form terapii, działań wspierających ogólny rozwój fizyczny osób z autyzmem przy jednoczesnym sięgnięciu po wszystkie dostępne w
Ośrodku specjalistyczne pomoce dydaktyczne, terapeutyczne i rehabilitacyjne oraz z wykorzystaniem dostępnego w Ośrodku sprzętu rehabilitacyjnego i pomieszczeń przystosowanych
i wyposażonych w sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć terapeutycznych. Projekt zakłada
spotkania okolicznościowe, wyjścia do miejsc użyteczności publicznej, drobne zakupy w celach dydaktycznych, przygotowywanie posiłków, a także wyjścia/wyjazdy uspołeczniające ze
wsparciem asystentów.
Podjęte działania dadzą szansę, pomogą osobom z autyzmem i stworzą możliwość do przełamywania barier psychicznych, w których tkwią z powodu problemów w komunikowaniu się,
lęku, niepewności i nieumiejętności poradzenia sobie ze sposobem odbioru przez nie świata,
uwięzione przez własne stereotypowe zachowania.

Wszystkie powzięte w ramach zadania oddziaływania terapeutyczne będą miały na celu
usprawnianie psychospołeczne osób z autyzmem, poznawanie i utrwalenie przez podopiecznych zasad społecznych, naukę adekwatnego zachowania w miejscach i sytuacjach społecznych oraz motywowanie do zwiększenia aktywności społecznej tychże osób z poszanowaniem zasad współżycia społecznego.
Okres realizacji projektu od 01.01.2015 do 31.12.2015

