
„Kompleksowe wsparcie terapeutyczno – rehabilitacyjne
przeciwdziałające marginalizacji i wykluczeniu społecznemu

dzieci i młodzieży z Autyzmem”

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy dydaktycznych dla projektu
pn. „Kompleksowe wsparcie terapeutyczno – rehabilitacyjne

przeciwdziałające marginalizacji i wykluczeniu społecznemu dzieci
i młodzieży z Autyzmem” współfinansowany został ze środków

Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza

Zgodnie z podpisaną Umową Dotacji z dnia 18.03.2014r.

Beneficjent:   Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej nr 1 w Rzeszowie
ul. Czackiego 2
35-051 Rzeszów
Telefon: 017 853 25 60
Fax: 017 862 90 20
e-mail: biuro@spzoz1.rzeszow.pl 
www.spzoz1.rzeszow.pl 

Wartość projektu: 21 470,00 PLN
Kwota dofinansowania: 18 893,60 PLN
Wkład własny:   2 576,40 PLN

Okres realizacji: 01.04.2014r. – 30.06.2014r.

Projekt realizowany przez Samodzielny  Publiczny  Zespół  Opieki  Zdrowotnej
Nr 1 w Rzeszowie 

Dla Dziennego Oddziału Terapeutycznego dla Dzieci        z Autyzmem oraz Poradni
Autyzmu Dzieci przy Przychodni Specjalistycznej Nr
1 w Rzeszowie

Cel projektu : 
zapobieganie marginalizacji oraz wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży                       z
całościowymi  zaburzeniami  rozwoju  ze  spektrum  autyzmu  poprzez  zapewnienie
kompleksowych form wsparcia i kontynuowanie działań  terapeutyczno – rehabilitacyjno –
edukacyjnych zmierzających do uzyskania pożądanego poziomu funkcjonowania i rozwoju
ogólnego, poznawczego oraz fizycznego dzieci i młodzieży z autyzmem 
Opis działań: 

Dzienny Oddział Terapii dla Dzieci z Autyzmem oraz Poradnia Autyzmu Dzieci pełni istotną
rolę  we  wspomaganiu  rodziny  w  wychowaniu  dziecka  ze  spektrum  autyzmu  poprzez
organizację  zajęć  rehabilitacyjno-dydaktycznych,  mających  na  celu  wesprzeć  osoby



z  autyzmem  w  przełamywaniu  barier  związanych  z  zaburzeniami  autystycznymi,
w nabywaniu sprawności psychospołecznej oraz samodzielności w podejmowaniu aktywności
życiowej. Bez tej pomocy rodzicom bardzo ciężko byłoby odnaleźć się i samym pokonywać
trudy dnia codziennego w wychowaniu niepełnosprawnego dziecka. 
Adresaci:  

• Podopieczni Dziennego Oddziału Terapeutycznego dla Dzieci z Autyzmem,  
• pacjenci Poradni Autyzmu Dzieci, 
• dzieci i młodzież w przedziale wiekowym 2 – 18 lat, 
• rodzice dzieci i młodzieży z autyzmem, 
• pracownicy  Dziennego  Oddziału  Terapeutycznego  dla  Dzieci  z  Autyzmem  oraz

Poradni Autyzmu Dzieci.  
Planowane efekty realizacji projektu: 

• Rozszerzenie oferty Oddziału i Poradni o dodatkowe zajęcia specjalistyczne,
• zapewnienie  wsparcia  diagnostyczno-terapeutycznego  przy  zastosowaniu

nowoczesnego sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy dydaktycznych,
• rozwijanie  umiejętności  współdziałania  w  grupie  oraz  zwiększanie  stopnia

samodzielności dzieci i młodzieży przy wykorzystaniu zakupionych pomocy,
• kompleksowe  nabywanie  i  rozwijanie  umiejętności  porozumiewania  się  przy

wykorzystaniu nowoczesnych programów logopedycznych, 
• podniesienie  standardów  pracy  terapeutów  zajęciowych  dzięki  profesjonalnemu

sprzętowi, 
• podniesienie  standardów  jakości  usług  terapeutycznych  i  rehabilitacyjnych  dla

pacjentów Oddziału i Poradni, 
• zapewnienie  gwarancji  rodzicom  odpowiedniej  opieki  nad  ich  dziećmi  poprzez

prowadzenie  zajęć  rehabilitacyjno-dydaktycznych  przy  użyciu  profesjonalnego
sprzętu.
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