
 

Trwają zapisy na zajęcia na rok 2021. 

W naszej ofercie znajdują się zajęcia zarówno dla dzieci i młodzieży oraz dla dorosłych. 

 
Bezpłatne porady psychologiczne (także online, porady telefoniczne oraz w 

formie mailowej) dla osób niepełnosprawnych oraz opiekunów osób 
niepełnosprawnych. 

  

Konsultacje z psychologami odbywają się telefonicznie, wideorozmowy  lub 
w formie spotkań w gabinecie.  
  

Aby skorzystać ze wsparcia wystarczy zadzwonić pod numer 531-639-447 
i umówić konsultację na dogodny termin. 
Także pisząc na adres: stowarzyszenie-aspi@wp.pl ustalimy termin 
porady. 
  

Dyżury psychologa: 
  

PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK godz.16:00-20:00 

SOBOTA-NIEDZIELA godz. 10:00-14:00 
 

Zadanie publiczne finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych. 

 

 

"JESTEM ASPI - NIEZALEŻNY i SAMODZIELNY" 

realizowany w okresie 1.01.2021 – 31.03.2022 
w ramach konkursu PFRON Konkurs 1/2020 pn. „Pokonamy bariery” 
 współfinansowany ze środków PFRON 

  

WARUNKI REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU: 

Do projektu zostanie zakwalifikowanych 100 osób z niepełnosprawnościami z terenu województwa 

kujawsko-pomorskiego. Będą to osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub 

orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. 

Rekrutacja pod numerem tel. 604-085-145 

mailto:kontakt@alzheimer.wroclaw.pl


PROPONOWANE W PROJEKCIE FORMY WSPARCIA:  USŁUGA ASYSTENCJI 

Asystent ON pomaga uczestnikowi projektu w poruszaniu się po mieście, korzystaniu ze 

środków transportu publicznego w celu dotarcia do szkoły, pracy, na zajęcia sportowe, 

terapeutyczne, wspiera w spędzaniu czasu wolnego, odrabianiu pracy domowej, 

wykonywaniu niezbędnych ćwiczeń rehabilitacyjnych oraz pełnieniu ról społecznych. 

Asystent pracując indywidualnie z uczestnikiem pomoże mu nabyć i rozwinąć umiejętności 

niezbędne do samodzielnego funkcjonowania, komunikowania się z otoczeniem oraz 

odnajdywania się w różnych rolach społecznych. Usługa ta pomaga pokonać wynikające z 

niepełnosprawności bariery oraz przeciwdziała społecznemu i zawodowemu wykluczeniu 

osób niepełnosprawnych, poprzez umożliwienie im korzystania z edukacji, kultury, terapii, 

zajęć sportowych, artystycznych i innych aktywności oraz dając wsparcie na rynku pracy. 

Asystent ON poprzez pracę z beneficjentem przygotowuje go do samodzielnego 

funkcjonowania w społeczeństwie, w stopniu w jakim umożliwia to stan zdrowia 

beneficjenta. 

Wsparcie to ukierunkowane jest indywidualną pracę w rodzinie i realizowane w formie 

konsultacji w sprawie uczestnika prowadzonych  zarówno dla rodzin jak i obsługującego BO 

asystenta.  

JESTEM ASPI- POTRAFIĘ SIĘ KOMUNIKOWAĆ! " 2021 
 
Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zespołem Aspergera ASPI realizuje projekt pn. " JESTEM 

ASPI- POTRAFIĘ SIĘ KOMUNIKOWAĆ! " współfinansowany ze środków PFRON 

  
  
 Od kwietnia 2021 ruszyła  realizacja III roku projektu  współfinansowanego ze środków PFRON. 
  
W projekcie uczestnicy mogą korzystać z 5 form wsparcia: 
  
  
1)  treningi autoprezentacji 4h/mc - grupowe spotkania, 
2) treningi komunikacji 4h/mc- grupowe spotkania, 
3) grupa wsparcia dla rodziców/opiekunów 1h/mc - grupowe spotkania, 
4) indywidualne spotkania z beneficjentami przy udziale rodziców/opiekunów, 
5) wyjazdowe grupy wsparcia dla rodziców i BO. 
  
  
Projekt  ma na celu naukę komunikowania się i wsparcie w rodziców/opiekunów w prowadzeniu 
kompleksowej rehabilitacji osób z ZA. 
  

 

JESTEM ASPI - I LUBIĘ SPORT! 

realizowany w okresie 1.01.2021 – 31.03.2022 

w ramach konkursu PFRON Konkurs 1/2020 pn. „Pokonamy bariery” 

 współfinansowany ze środków PFRON 



 

WARUNKI REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU: 

Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych z Zespołem Aspergera w różnym wieku, 
posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, aktualne orzeczenie o 
niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie równoważne (orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów). Rekrutacja BO 

będzie prowadzona w następujących etapach: 

PROPONOWANE W PROJEKCIE FORMY WSPARCIA: 

- pływanie 
- nordic walking 
- wspinaczka skałkowa 
- zajęcia z jogi 
- zajęcia ogólnorozwojowe  
 

zapisy pod numerem tel. 531-639-447 

 
 


