Autyzm - "spektrum zaburzeń autystycznych" (ang.
„Autism Spectrum Disorder”, dalej: ASD) to zaburzenie
rozwojowe, które w uproszczeniu dotyczy dwóch obszarów: nieprawidłowości w komunikacji społecznej
i powtarzalności zachowań przy ograniczeniu zainteresowań. Mogą występować skojarzone problemy zdrowotne i niepełnosprawność intelektualna. Głębokość
objawów, a co za tym idzie, poziom wymaganego wsparcia są zróżnicowane (stąd "spektrum zaburzeń autystycznych").
W Polsce brakuje systemu należytego wsparcia osób
z ASD, zwłaszcza w ich dorosłym życiu. Sprawne fizycznie
dorosłe osoby z ASD często prowadzą bierną egzystencję
w domach rodzinnych, a gdy rodzice nie są w stanie już się
nimi zajmować z powodu wieku, chorób lub wypalenia –
w niedostosowanych do specyfiki tego zaburzenia dużych
domach pomocy społecznej.
Dla wielu osób z ASD dużym wyzwaniem jest samo
wyjście z domu, zaakceptowanie nowych osób w swoim
otoczeniu, rozumienie zasad społecznego funkcjonowania, norm, emocji, ról. Wszelkie zmiany w otoczeniu wprowadzają chaos w ich sztywnym uporządkowanym świecie,
powodując stany lękowe, wycofanie lub reakcje niepożądane: natrętne autostymulacje, zachowania autoagresywne i agresywne. Ich aktywizacja społeczna i zawodowa
często ogranicza się do edukacji na poziomie podstawowym, co dodatkowo utrudnia aktywne funkcjonowanie
społeczno-zawodowe.
Autyzm to zaburzenie trwające całe życie; specjalistyczna pomoc jest niezbędna na wszystkich jego etapach.
Osoby z ASD inaczej odbierają obrazy, dźwięki. Ich rozwój
sensoryczny również jest nieharmonijny i zaburzony. Często
są nadwrażliwe na hałas, światło, zapach. Tworzą swój
wewnętrzny, indywidualny obraz świata, często nieadekwatny i wycinkowy; mają także trudności z okazywaniem emocji i budowaniem więzi z innymi ludźmi.
W efekcie realizacji niniejszego pilotażowego projektu
wypracowany ma zostać model indywidualnego wsparcia
osób z autyzmem, który ma pomóc we wprowadzeniu
kompleksowych rozwiązań wspomagania dorosłych osób
z autyzmem w placówkach dziennych.

Fundacja Wspólnota Nadziei to organizacja pożytku
publicznego, której misją jest budowanie systemu wsparcia dla osób z autyzmem.
Fundacja jest jedną z nielicznych organizacji koncentrujących działania na grupie szczególnie dyskryminowanej
i pozbawionej wsparcia jaką wśród osób cierpiących
z powodu autyzmu stanowią osoby dorosłe.
Jednym z największych osiągnięć fundacji jest „Farma
Życia” – jak dotąd jedyny w Polsce ośrodek stałego
pobytu przeznaczony dla dorosłych osób z autyzmem.
„Farma Życia” w podkrakowskich Więckowicach
to gospodarstwo ekologiczne, domy mieszkalne
oraz Dzienne Centrum Aktywności, z których korzystają
osoby z autyzmem - stali mieszkańcy Farmy oraz dorośli
pozostający wciąż pod opieką rodzin.
„Farma Życia” jest nowatorskim ośrodkiem, który w ciągu
10 lat istnienia wykazał się skutecznością we wsparciu
skierowanym do osób dorosłych z autyzmem.

Ty również możesz pomóc:

Przyłącz się do Klubu Przyjaciół „Farmy Życia”:
www.farma.org.pl/pl/klub-przyjaciol-farmy-zycia.html
lub pomóż w inny sposób.
Więcej na: www.farma.org.pl w zakładce: „Pomóż nam”.
Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, dlatego
istnieje możliwość przekazania 1% podatku na rzecz
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PROJEKT
„Wspomaganie osoby z autyzmem
w placówce dziennej - tworzenie
modelowego rozwiązania”
Główny cel:

wprowadzenie osoby z autyzmem do placówki wsparcia dziennego (np. Środowiskowego Domu Samopomocy, Zakładu Aktywności Zawodowej, Warsztatu
Terapii Zajęciowej, itp.) zlokalizowanej w pobliżu
miejsca jej zamieszkania.

Uczestnicy projektu:

pełnoletnie osoby niepełnosprawne z autyzmem
(o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności) zamieszkujące na terenie jednego z województw:
małopolskiego, śląskiego lub podkarpackiego.

Pierwszeństwo udziału w projekcie przysługuje osobom,
które nie korzystają ze wsparcia w jakiejkolwiek placówce
wsparcia dziennego oraz nie uczęszczają do szkoły lub
ośrodka szkolno-wychowawczego.

Podstawowe założenia projektu:

zapewnienie pobytu w placówce dziennej uczestnikom
projektu. Pobyt uczestnika projektu w placówce zostanie zsynchronizowany z programem danej placówki.
Każdy uczestnik projektu uzyska indywidualnego
opiekuna (tj. osobę wspomagającą), która pomagać
będzie zarówno w dojeździe do/z placówki oraz
pomagać uczestnikowi projektu w możliwie aktywnym korzystaniu z programu danej placówki. Założeniem projektu jest również, aby jeden pracownik (osoba
wspomagająca) opiekowała się jednym uczestnikiem
(wsparcie to świadczone będzie w formule 1x1).
objęcie wsparciem prawnym i psychologicznym rodziców lub opiekunów uczestnika projektu.
Dzięki otrzymanej dotacji udział w projekcie pozostaje
bezpłatny dla jego uczestników (osób z autyzmem i ich
rodziców/opiekunów).

Kryteria wyboru uczestników projektu:

Termin i warunki rekrutacji:

I. Kandydat do projektu spełnia łącznie kryteria formalne:
1. Ukończony 18 rok życia w dniu przystąpienia

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie formularza
zgłoszeniowego wraz z deklaracją uczestnictwa.

O kwalifikacji do projektu decyduje kolejność zgłoszeń
przy zastrzeżeniu, że:

do Projektu.
2. Zameldowanie (zamieszkiwanie) w miejscowości
jednego z województw: małopolskiego, śląskiego
lub podkarpackiego.
3. Orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym
stopniu niepełnosprawności.
4. Zdiagnozowane zaburzenie ze spektrum
autyzmu (tj. odpowiedni zapis w orzeczeniu
o niepełnosprawności lub w innym dokumencie).
5. Zdiagnozowane trudności w sferze społeczno-zawodowej: w komunikacji, relacjach społecznych i uczeniu się (tj. zaświadczenie, opinia lub
inny dokument wydany przez psychologa,
terapeutę lub pedagoga).

II. Pierwszeństwo udziału w projekcie przysługuje osobom, które w dniu przystąpienia do Projektu:
1. Nie korzystają ze wsparcia w jakiejkolwiek placówce
wsparcia dziennego (np. Środowiskowym Domu
Samopomocy, Zakładzie Aktywności Zawodowej,
Warsztacie Terapii Zajęciowej, itp.).
2. Nie uczęszczają do szkoły lub ośrodka szkolno-wychowawczego.

III. Rozpatrywanie uczestnictwa w projekcie
jest ściśle związane z możliwością znalezienia
dla Kandydata miejsca w najbliżej położonej
placówce.

W przypadku braku miejsca dla danego kandydata
w okolicznych placówkach lub odmowy uczestnictwa
w zajęciach we wskazanej placówce - przeniesiony
on zostanie do listy rezerwowej.

rekrutacja prowadzona w systemie ciągłym (od 01.05.2015 r.
do 31.12.2018 r.)

Dodatkowo do wypełnionych i podpisanych
dokumentów rekrutacyjnych należy dołączyć:
1. Kopię/skan orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym
stopniu niepełnosprawności

2. Kopię/skan dokumentu potwierdzającego zdiagnozo-

wane zaburzenie ze spektrum autyzmu
3. Kopię/skan zaświadczenia, opinii lub innego dokumentu
wydanego przez psychologa, terapeutę lub pedagoga
zawierającego diagnozę trudności w sferze społeczno-zawodowej (w komunikacji, relacjach społecznych
i uczeniu się).
Ww. dokumenty należy pobrać z Biura Projektu
(Fundacja Wspólnota Nadziei, Więckowice,
ul. Ogrodowa 17, 32-082 Bolechowice)
lub ze strony internetowej:

www.farma.org.pl
Możliwe jest uzupełnienie złożonych dokumentów
lub ich wycofanie.
Wypełnione i podpisane dokumenty rekrutacyjne należy
złożyć (listownie lub osobiście) w Biurze Projektu albo ich
skany przesłać na adres:

wspomaganie@farma.org.pl
Decyduje kolejność zgłoszeń - data wpłynięcia
do Biura Projektu!

