W sierpniu 2017r. rusza rekrutacja do projektu „Oswoić autyzm” realizowanego przez Stowarzyszenie
Przyjaciół Radomskiej Fary we współpracy z Centrum Terapeutycznym „Oswajamy świat” dla dzieci ze
spektrum autyzmu oraz z zaburzeniami rozwoju i zachowania s.c.
Projekt jest współfinansowany ze środków Fundacji PZU. Projekt będzie polegał na
objęciu BEZPŁATNĄ terapią dzieci ze zdiagnozowanym jednym z całościowych zaburzeń ze spektrum
autyzmu z terenu Radomia i gmin ościennych.
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O projekcie:
Celem projektu jest zwiększenie samodzielności dzieci ze spektrum autystycznego (autyzm, Zespół Aspergera,
całościowe zaburzenie rozwoju) oraz rozwój ich umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem. Dzieci
zakwalifikowane do realizacji projektu będą realizowały 1 godzinę terapii indywidualnej przez okres 20 tygodni.
Zajęcia prowadzone w ramach Projektu opierają się na założeniach Stosowanej Analizy Zachowania. W Projekcie
weźmie udział razem 25 dzieci.
Uczestnicy projektu:
Uczestnikami Projektu mogą być dzieci w wieku 2-12 lat z miasta Radomia i okolic ze zdiagnozowanym jednym
z całościowych zaburzeń rozwoju mieszczących się w grupie tzw. spektrum zaburzeń autystycznych (autyzm, Zespół
Aspergera, całościowe zaburzenie rozwoju).
Rekrutacja:
Osoby zainteresowane skorzystaniem z Projektu prosimy o przesłanie Karty Zgłoszenia wraz z wymaganymi
załącznikami (do pobrania poniżej):
Kserokopia orzeczenia/zaświadczenia lekarskiego/diagnozy dziecka - oryginał dokumentu do wglądu po
zakwalifikowaniu dziecka do Projektu.
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgłaszającego
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie informacji o chorobie dziecka oraz danych osobowych dziecka.
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku.
Dokumenty zgłoszeniowe należy dostarczyć osobiście pod adres po uprzednim kontakcie telefonicznym:
Centrum Terapeutyczne „Oswajamy świat” s.c.
ul. Staszica 28 lok. 7
26-600 Radom
Dla przyspieszenia procesu rekrutacji i kwalifikacji uczestników do Projektu dopuszcza się możliwość przesłania
Karty Zgłoszenia wraz z wymaganymi załącznikami mailem (skany dokumentów) na adres: ct@oswajamyswiat.pl
Nadesłane zgłoszenia będzie na bieżąco weryfikowała Komisja Kwalifikacyjna, która dokona kwalifikacji dzieci do
Projektu. W pierwszej kolejności będą kwalifikowane dzieci znajdujące się w ciągłej terapii w Centrum
Terapeutycznym „Oswajamy świat”, dzieci które nigdy nie były objęte terapią w Centrum Terapeutycznym
„Oswajamy świat” oraz dzieci najmłodsze.
Zgłoszenia można nadsyłać/dostarczać do 27 sierpnia 2017r.
Wszelkie pytania prosimy kierować:
ct@oswajamyswiat.pl
500 606 347
500 606 348
* Projekt współfinansowany ze środków Fundacji PZU

