1.Projekt „Szansa na samodzielność 2” współfinansowany jest ze środków PFRON

2.Termin realizacji projektu „Szansa na samodzielność 2” trwa od 3.04.2017-31.03.2019 r.

3.Warunek w rekrutacji do projektu

Przed zawarciem umowy Wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć do PFRON oryginał
lub kserokopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do
składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy, wraz z datą poświadczenia):
•
•
•

zaświadczenia z ZUS o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań, wydanego nie
wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy;
zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami, wydanego nie
wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy;
zaświadczenia o posiadaniu rachunku bankowego wraz z informacją o braku obciążeń
na tym rachunku, wydanego przez bank nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem
podpisania umowy – obowiązek przedłożenia zaświadczenia dotyczy rachunku
bankowego wydzielonego dla środków otrzymywanych z PFRON w ramach umowy.

4.Działania realizowania w ramach projektu,
Realizacja projektu stanowi szansę na poprawę jakości życia osób z autyzmem i innymi
niepełnosprawnościami intelektualnymi. Prowadzone treningi i terapia będzie miała
niewątpliwy wpływ na rozwój osoby niepełnosprawnej ,jej możliwości osiągania jak
największej samodzielności i niezależności w rodzinie i społeczeństwie ,godnego życia i
przezwyciężania wyłączenia społecznego. W szczególności beneficjenci zadania:
-zdobędą i utrwalą umiejętności przydatne w życiu społecznym,
-zdobędą i utrwalą umiejętności samodzielnego radzenia sobie z podstawowymi
czynnościami życiowymi i zwiększy ich samodzielność,
-będą lepiej rozumieli sytuacje społeczne i zasady przebiegu interakcji społecznych,
-będą mieli zapewnione optymalne warunki dostępu do treningów.
U osób o niskim stopniu samodzielnego funkcjonowania treningi wpłyną na niepogłębienie
się zaburzeń i utrwalenie posiadanych umiejętności oraz próby zwiększenia w choć
niewielkim stopniu samodzielności i zaradności życiowej.
5.Harmonogram poszczególnych działań w ramach projektu,

Zajęcia realizowane są we wszystkie dni robocze w/g harmonogramu wniosku o zlecenie
realizacji zadań w ramach art.36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych..
-Trening Nabywania i doskonalenia czynności z zakresu zaradności życiowej
-Trening Profilaktyki Zdrowego stylu życia
-Trening kulinarny i spożywczy
-Trening Organizacji wolnego czasu oraz rozwoju własnych zainteresowań
-Trening Umiejętności korzystania z miejsc użyteczności publicznej oraz transportu
-Trening Kompetencji Społecznych
-Trening realizowania zadań gospodarczych

